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Lietuvai Gelbet Tuojau Reikia 
Sukelti 250,000 Dolerių

KLIUBAI IR BIZNIERIAI KVIEČIAMI | TALKĄ

Vajus Prasideda Nuo Šios Dienos ir Tęsia Iki Vasario 16

Pereitą šeštadienį ir sek-! Jei duos kiekvienas ir vi- 
madienį Washingtone buvo si, tai reikalinga suma be- 
svarbus Amerikos Lietuvių žiūrint atsiras. O duoti rei- 
Tarybos suvažiavimas. Jis kia, nes atėjo sprendžiama 
padarė nepaprastai reikš- valanda!
mingų nutarimų. Dabar arba niekados!

Visų pirma buvo išklau
sytas formalus pranešimas, 
kad Europoje susidarė lai
kinoji Lietuvos Vyriausybė 
ir jau pradėjo Paryžiuje! 
veikti.

Be to, gauta žinių, kad 
tenai vra jau Įkurtas ir 
Tremtinių Biuras, kuris rū
pinsis tremtinių kolonizaci
ja, jeigu jiems reikėtų iš 
dabartinių stovyklų keltis, 
o Į Lietuvą kol kas da ne
būtų galima sugrįžti.

Lietuvos tremtinių Euro
poje yra keliasdešimts tūks
tančių. Vieni jų buvo vo
kiečių išgabenti į Vokietiją 
karo darbams dirbti, kiti 
buvo įtraukti _armi jon, bet 
progai pasitaikius pabėgo.
Kadangi jie buvo apvilkti 
vokiečių uniforma, tai ru
sai skaito juos “nacių tal
kininkais.” Nors jie niekuo 
nekalti, bet jeigu jie sugrįž
tų Lietuvon, bolševikai ga
lėtų juos sušaudyt. Aišku 
todėl, kad grįžti jiems pa
vojinga. Jų likimu dabar 
rupinansi įkurtas Tremtinių 
Biuras. Jo tikslas yra suras
ti tinkamą vietą Europoje, _ _
kur butų galima visus trem- dai iš kelių Europos valsty- įtakos ir per visą Angliją 
tinius apgyvendinti, o kai , bių, padarė pareiškimą a- jie veda kampaniją prieš

Neklausė Rusų ~
“Karo Krimina

listas”
Rusai suareštavo Austri

joj tūlą biznierių, Anton 
Biro. Jis buvo austrų val
džios paskirtas tvarkyti di
deles plieno dirbtuves rusų 
okupuoto j zonoj. Rusai pa
reikalavo iš jo pervesti jų 
žinion daug dirbtuvės pini-, 
gų, o vėliau perduoti jiems 
ir visas dirbtuves. Jis ne
paklausė rusų įsakymo. Už 
tą neklausymą rusai jį su
ėmė ir išvežė i Bratislavą, 
kur jis bus teisiamas, kaipo441 ■ i. ■■ ■ raet ” PqOKaru miiiiiiicuiouck?. »
rusus lengva pasidaryti “ka
ro kriminalistu,” užtenka 
tik nepaklausyti jų.

ASTRANSPORTO LAIVAS ANT UOLŲ

Oro fotografija rodo transporto laivą “Bell Ringer,” kurį didelė audra 
užmetė ant uolų ties Florida, 19 mylių nuo Miami miesto. Greit po tos fo
tografijos nutraukimo laivui i pagelbą atst-ubėio kiti laivai, apžiurėjo jo į- 
laužtą dugną ir ėmė jį vilkti į uostą. Laike nelamės žmonių aukų nebuvo.

Londono Bažnyčioj 
Kilo Skandalas

Vienoje Londono bažny
čioje, belaikant anglikonų
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Wallace Pavarytas, Harriman 
Užėmė Jo Vietą

YVallace Pavarytas iš Valdžios — Jis Žada Tęsti “Kovą 
už Taiką” — Pažangieji Smerkia Wallace Politiką — 

Koki Bus Amerikos Užsienių Politika?

Drąsiai Apiplėšė 
Laivrence Gemb- 

lerius

Prekybos sekretoriaus G.
; H. YVallace sukelta audra
i praėjusią savaitę aprimo.
į YVallace buvo pasižadėjęs
! prezidentui Trumanui ne-

T , , .. besakyti kalbu apie Ameri-Lawrence trys maskuoti kos *litik k f efc d
.plėšikai užpuolė gemblenų b kryžiuje. Bet J. Bvr- 
hzdą Atletų Kliubo viena- nes jr £ senat„.

,me kambaryje. Plėšiką, is- j tu((J „epasitenkino. Jie 
kraustė k,senius SO-ciai ikalav<£ kad prezirtcn. 
R?mbler.ų ir atėmė is jų a- Įas larvt’ aKk J irin. 
pie 5,000 dolerių. Pasku. kimį j Rv.ne' ; H

Graikijos Neramu- Suėmė Arkivyskupą,
mai Užsienių 

Padaras.
Sako “Fašistas'

Jugoslavijos valdžia su
areštavo Kroatijos katalikųkunigui mišias, minia pa- Graikijos va:, izia skel- arkivyskupą A. Stepinac. 

kėlė skandalą, pradėjo rė- tuPn‘> įrodymų- kad Dikta'turo polimja ji vadi-
kauti, kumštimis grūmoti ir “ Bulgarijos na „liaudi(£ priįu>’ ir fa-
ardyti pamaldas, I baž.ny-, Yr. Albanijos pjycv ikai siun-. rfemėjti. Prieš jį žada 
čios triukšmą turėjo įsimai-5 &aik1>^Sa^Tl<el^u?TL..'v’ain}s ir‘
Sfan'Ssa “ turi
..Skandalą surengė Angli-: a^ka? “ų.unauuaią suiciigc nn^ii- I firyikiin n n f1n >T , jos protestonų sąjunga, ku-Pa‘ i - ’

Pasaulis Neišvengia- Jri siko. Anglijos b^nvčia'^^ £P? nk uo‘! » "
• • 17 linksta i “nani7ma” ir vai ^iasi Išveržti Į Graikiją.mai Eina į Karą ! Daug banditų pakliuvo į

000
ren-

žandarai 
Romos popiežius pasiun

tė savo atstovą i Belgradą 
susipažinti su kaltinimais 
prieš suimtą arkivyskupą. 
Jugoslavijos katalikai sako.

'grąžina senas kataliku pra- Y * arkivyskupo areštas vra da-I ktikuojamas mišias ir kitas • U** P-?/‘i£ fct lis kampanijos prieš • kata-
Tarptautinis komitetas, į apeigas. Anglijos protesto- *r PjyįXsk^

kurį įeina politikos, moks- nai nori “apvalyti” Angli- -. n '.•• •' . 1’ • *
lo. švietimo ir kitokie va-' jos bažnyčią nuo popiežiaus į$mou£įnJOįir$? vartoti 
rio,- iŠ IzoILj PnrAnAC valstv. ifakrvo ir mov vi’co Arvrrliio l^mOKJ tl glUKlą \ alTOtl.

Lietuva atgaus savo nepn- 
klausomvbę, tada visus juos . 
grąžinti į laisvą tėvynę. pasaulis dabar eina tuo pa

čiu keliu, kurs privedė prie

pie dabartinę tarptautinę Anglijos bažnyčios galvas, 
padėtį. Tas komitetas sako,

likų bažnyčią. Diktatūra no
ri visomis priemonėmis pa
rauti katalikų bažnyčios į- 
taką į žmones ir tuo tikslu 
prasimano kaltinimus prieš

Kuomet Tremtinių Komi
tetas rūpinasi tremtiniais, 
tai Laikinoji Lietuvos Vy
riausybė daro pastangų at
statyti Nepriklausomą Lie
tuvos Respubliką diploma
tiniais keliais.

Bet šitai veiklai reikia

antro pasaulinio karo. Tas 
komitetas pasisakė už W. 
Churchillo siūlomą Europos 
tautų federaciją. Tik susi
jungusios Europos tautos j 
gali būti pajėgios ir išveng
ti karo. Jei viskas paliks 
taip, kaip dabar yra, tre

LA GUARDIJA PERSPĖ
JA DEL PABĖGĖLIŲ 

LIKIMO

Jiems pavestas uždavinys 
užpuldinėti Graikijos pol.-j£až čios pareigunus 
cijos stotis, ardyti geizke- J 1 6
liūs ir tiltus ir kelti visame
krašte neramumus. SVECIUS TURĖJO PRIE

VARTA IŠVARYTI

daug lėšų. Lėšų turi duqtięjas pasaulinis karas bus
Amerikos lietuviai. Apskai-j neišvengiamas. Tokį per- 

VoJ eitom darbui_ ____ J__ ačiuota, kad šitam darbui 
reikia nemažiau kaip 250 
tūkstančių dolerių ir jų rei
kia tuojaus, neatidėliojant.

Todėl Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimas ir 
nutarė tuo iau pradėti vajų 
pinigams rinkti. Talkon tu
rės stoti visa musų išeivi
ja: visos organizacijos,
draugijos, kliubai ir pavie
niai žmonės. Vajus bus tę
siamas iki vasario 16 d.

Ar gali tokiu trumpu lai
ku Amerikos lietuviai su
kelti tokią sumą?

Gali lengvai. Mes turim 
kliubų, kurie turi po kelias
dešimts tūkstančių dolerių 
ir laiko tuos pinigus be jo
kio aiškaus tikslo. Kiekvie
nas toks kliubas gali leng
vai paskirti dešimtą dalį 
savo iždo Lietuvai gelbėti, 
ir nuostolio visiškai nejaus.

Yra pasiturinčių biznie
rių, kurie be jokios sau

spėjimą daro Anglijos, 
Franci jos, Daniios, Norve
gijos ir Olandijos žymus 
žmonės.

Keli Jankiai Kinų 
Vergijoj

Kinai Atakuoja Ko
munistų Uostą

Kinijos nacionalinė vy-

UNRRA direktorius krei
pėsi į Jungtinių Tautų or- 

1 ganizacijos narius su per-j
spėjimu, kad reikia skubiai | ria'^ybTsiunčia “dš? savo 
rūpintis pabėgėlių ir trem
tinių likimu Europoje. Ka-

Iš Kinijos praneša, kad 
ten dykame krašte nrie 
Himalajų kalnų, kur gyve
na puslaukinė Lolo giminė, 
randasi keli amerikiečiai 
lakūnai. Jie buvo skaitomi 
žuvę beskrisdami orlaiviais 
virš Himalajų kalnų, bet 
kai Kurie iš jų išsigelbėjo. 
Amerikos ambasadorius Ki
nijoj gavo žinių, kad tie a- 
merikiečiai lakūnai yra lai
komi, kaipo vergai Lolo 
krašte. Jie dirba visokius 
juodus darbus ir gyvena 
kartu su tos giminės žmo
nėmis. Amerikos ambasada 
Kinijoj dabar stengiasi, iš
aiškinti. ar tikrai taip yra.

da UNRRA baigs duoti 
jiems pašalpą, niekas kitas 
nepaims ju globoti. 800,000 
pabėgėlių liks Vokietijoj be 
jokios globos. Dabar yra 
laikas tuo pasirūpinti.

Jei UNO pasirodytų bejė
gė ką nors daryti tame rei
kale, ji įrodytų, kad ji ne
gali atlikti savo uždavinį. 
Pats La Guardia daug “dir
bo,” kad pabėgėlius priver
tus važiuoti namo į bolševi
kiškų žandarų “globą.’’ Bet 
ir jis įsitikino, kad visų pa
bėgėlių jokiu budu negali
ma bus priversti pasiduoti į 
bolševikiškų budelių ran
kas.

geriausias armijas prieš ki
nų komunistų laikomą Man
džurijos uostą Antung. Ki
nijos valdžia bijo. kad ru
sai* padės komunistams tą 
uostą ginti, todėl ji skubi

Argentinos vyriausybė 
pakvietė atvažiuoti į sosti
nę Buenos Aires 200 indi- 
jonų iš krašto šiaurės. Val
džia norėjo parodyti indi jo
nams gražią sostinę, o sos
tinės gyventojams parodyti 
tikrus indijonus. Indijonai 
atvažiavo, jiems patiko 
miestas ir jie atsisakė grįž
ti atgal j džiungles. Polici
ja su ašarinėmis dujomis 
atkviestus svečius išvarė išna paimti tą uostą. Tas 

uostas randasi Mandžurijo- jų gyvenamo viešbučio, su-
je, netoli nuo Korėjos. Ru 
sai tą uostą perleido kinų 
komunistams, kuriuos patys 
rusai apginklavo iš japonų 
atimtais ginklais. Visas Ki
nijos pilietinis karas3 yra 
rusų sukurstv.is. Be rusų 
duotųjų ginklu ir instruk
torių. Kinija šiąndien galė
tų naudotis ta ka ir galėtų 
dirbti savo nuterioto krašto 
atstatvmui.

krovė į vagonus ir išgabeno 
namo. Kartais vra nemalo
numo ir su kviestais sve
čiais.

PALESTINOJ RŪGSTA 
DIDELI NERAMUMAI

PADANGŲ GAMYBA
PASIEKĖ REKORDO

Amerikoje per pirmus 7 
Amerika padarė sutartį mėnesius buvo pagaminta 

su Islandija ir pasižadėjo 35,331.459 padangos pasa- 
ištraukti iš Islandijos visus žieviniams automobiliams, 
savo kareivius. Pa^al ta

AMERIKA APLEIDŽIA 
BAZES ISLANDIJOJ

sutartį Amerika ir Islandi-
Padangų badas Amerikoje 
iau eina prie ralo. Bet di-

ja bendrai valdys vieną per dėiant automobilių gamy- 
karą pastatytą aerodromą,; bai ir kadangi atsargu iš

Anglų kariuomenė gavo 
įsakymą šauti į kiekvieną 
demonstrantą Haifos uoste, 
kur 4,000 žydų triukšmin
gai demonstravo prieš 900 
žydų išdeportavimą į Kipro

plėšikai suguldė gemblerius 
ant grindų ir išėjo iš kliu
bo. Tas atsitiko sekmadie
nio naktį.

Dabar policiia jieško 
Merrimac paupiais, kur tie 
banditai pasislėpė. Sako. 
vieną plėšiką koks tai gem- 
bleris pažino, kaipo “Char- 
lie” ir tai yra vienintelis 
policijos siūlas plėšikams 
gaudyti.

Bus Keli Milionai 
Senmergių

Wallace užsienių politikos. 
Prezidentas pasisakė už J. 
Byrnes ir atleido YVallace 
iš valdžios. I YVallace vie
tą valdžioje prezidentas pa
skyrė prekybos sekretoriu
mi William Averell Harri
man, Amerikos ambasado
rių Anglijoje. W. Harriman 
yra buvęs Amerikos amba
sadorių Maskvoje ir žino 
Rusijos politiką, ypač jis, 
sako, žino Rusijos ekono- 

I minės bėdas ir todėl galės
bandyti patraukti Rusija i __..įtcikub tsu vmvjai:-

Vienas magazinas apskai-(įJalfjitJį^ekybos hlainais ir
čiavo, kad Amerikoje da
bar trūksta vieno miliono 
jaunų vyrų. Netolimoj at
eityje Amerikoje bus keli 
milionai panų. kurios ir no
rėdamos negalės susirasti 
vyro, nes vyru bus truku
mas. Dabartiniu laiku va
karinėse valstijose dar len
gva gauti vyrą, nes ten v- 
ra moterų trukumas. Bet 
Naujojoj Anglijoj, daugu
moje rytinių valstijų ir pie-

Tuo tarpu Amerikos už
sieniu politika ves J. Byr
nes. kaip iis ją vedė Pary
žiuje: žodžiais ji bus “kie
ta," bet nestatys pagrindi
nių klausimų dėl Europos 
Rvtu tautų laisvės ir dėl 
užtikrinimo pasauliui tei
singos ir pastovios taikos.

H. Wallace išsišokimas 
susilaukė griežto pasmerki
mo Amerikos plačiojoj spau

tuose jau jaučiamas jaunų J- pa"
vyrų trukumas. Alaska yra 
išimtis, ten vienai jaunai 
merginai tenka 45 vyrai.

smerkė pažangieji žmonės, 
kurie netiki, kad nuolaido
mis ir keliaklupsčiavimais

Todėl ten ištekėti lengva. į p.r:fs./vUslgalima isgelbė- 
Sunkiausiai ištekėti yra U1 ^al. a-?.oclaJ1^u, D^rtijos 
Rhode Island valstijoj, ten Y. ai. a“ina Wallace, kad 
moterų perviršius yra di- S1V*? ^menkai vesti 
Hyianciaą ‘ ' užgerinimo politika Imk

_________ totalitarinės Rusijos dikta
tūros. Tas pats Wallace 
siūlė karą prieš Hitlerį, bet 
dabar jis virto “apyzeriu” 
ir nori “užgerinti” tokį nat 
agresorių ir diktatorių Sta
liną. Daugelis unijų vadu 
išreiškė savo pa«itenkinima, 
kad apvzeris Wallace išlė- 

! kė iš valdžios.

Visa Elektra Bus 
Nacionalizuota

Anglijos socialistų val
džia žada perimti į visuo- 
nės rankas didžiąją dalį 
plieno ir geležies pramonės 
ir iki 1950 metų Anglijoje 
bus nacionalizuota visa e-j H. Wallace žada tęsti 
lektros gamyba. Taip pa-! “kova už taika.’’ jis žada
skelbė Herbert Morrisop, 
valdžios narys. Tas pareiš
kimas sukėlė daug triukš
mo Anglijos biznierių tar
pe. Bet Anglijos valdžia 
sako, elektros gamyklų sa
vininkai daug rūpinosi sa
vo pelnais, bet mažai tesi
rūpino viso krašto gerbū
viu ir nepaisė planingai 
elektrifikuoti visą Anglija

šąlą. Minra. šukavo: šalin darbą pasiims pati vi- 
Anglija. ir Gėda Beyi- guomenė. kada elektros ga- 
nui! ’ Anglai turi sutraukę mvklos bus paimtos į val- 
Palestinoj simtus tankų, džios rankas.
daug policijos ir kariuome- ____________

pataikauti Stalinui ir kai
šioti lazdas i Amerikos už
sienių politiką. Bet dabar 
Wallace veiks, kain eilinis 
pilietis. nebenaudodamas 
savo politikai valdžios par
eigūno vardo.

Komunistai staiga pami
lo Wallace ir pradeda jį 
visomis išgalėmis girti. De
mokratų partijoj Wallace 
išvarvmas iš valdžios sukė
lė didelį ermiderį.

nės. Jei žydai pradės kru
vinas riaušes, iie bus nu
malšinti. Anglai laukia ir 
arabų neramumų Palestinoj.

H. KAISERIS UŽDIRBO 
$3.500.000

NIAGAROS UOLOS
KRINTA I VANDENI* *

Žinomas laivu statytojas 
H. Kaiser pareiškė atstovu 

'ramų vienai komisijai, kad

Praeitą savaite keliasde
šimt tonų sunkurpo uola 
Niagaros vandenkritvie at
skilo ir nusirito i vanden- 
kričio dugną. Bildesvs iš to 
buvo toks smarkus kad bu-

skriaudos gali paaukoti po kaip pirmos žinios praneša.'bet iš Amerikos pusės tame'seniau visai nebuvo, padan- “Keleivyje” naudinza vra
$100 ir daugiau. Kas dirba, Žinbma. Amerika darys vi- aerodrome galės būti tiktai gu gamyba vis dar yra ne-’ . . Jšeimos pelnai iš laivų,
už algą. gali, ir turėtu, pa- sas pastangas, kad savo la- civiliniai tarnautojai. Da- užtenkama, t'adangų tro- daryti visokiui biznio «kel- statymo per kara siekė $3.-! ______ .
skirti b< nt vienos dienos kunus išgelbėjus iš vergi- b<fr tą sutartį turi ratvirtin-! kams per t ’ at laiką pa- bimus ir paiieikojimv*. 1500,000. Jis sako, tas pel- v egirdėt keliolikos mylių 
uždarbį. {ios. ti Islandijos parlamentas. gaminta 8,76“ »00. ___________________________nas nėra didelis. atstume
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TRIUKŠMAS DEL 
WALLACE

BROWDERIS ŠNEKA

Amerikos komunistai pa- 
ir smerkė savo buvusi kardi-Amerikoje spauda 

šiaip žmonės piktinasi dėl nolą Browderį, išmetė ji iš 
H. Wallace pasisakvmo už-' partijos, apspiaudė, išnieki- 
sienių politikos klausimais ‘ 55 ” k«.
Prekybos sekretorius, sako, 
neturėtų atakuoti Valstybės 
sekretorių, ypač kada eina 
taikos derybos su kitomis 
valstybėmis. Šitas visuome
nės pasipiktinimas privertė 
prezidentą Trumaną paša
linti Wallace iš valdžios.

Besiginčijant dėl Wallace 
pasisakymo, visi Wallace 
priešininkai stoja už J. Byr- 
nes “kietą” politiką, visai 
dargi nepagalvodami, kad 
ta “kietoji’’ politika yra ne 
daug ką kietesnė, kaip ir 
Wallace siūloma.

Kokius principus atsto
vauja J. Byrnes Paryžiuje? 
Gal tautų apsisprendimą, 
ar Atlanto Čarterį? Nugi, 
tokie principai Paryžiaus 
taikos konferencijai ir ne- 
sisapnuoja. Ten eina daly
bos dėl “Įtakų sferų” pa
kraščių ir užsimezga kiek 
rimtesnės dalybos dėl busi
mos Vokietijos. Ten vykdo
ma Teherano. Jaltos ir Pot 
sdamo testamentai, bet ten 
visai nėra tiesiami pamatai 
pastoviai taikai. Tiktai prieš 
pastatant Wallace prieš J. 
Byrnes politiką, galima kal
bėti, kad Byrnes veda ko
kią tai “kietą” politiką. 
Kietą, kaip Jaltos košę!

Skirtumas tarp Byrnes ir 
Wallace yra tas, kad Byr
nes, pagal Jaltos dvasią, 
palieka rusų globoje 140 
milionų Europos Rytų žmo
nių, o Wallace prie tų mi
lionų norėtų dar pridėti ir 
Anglijos imperiją, kad Sta
linas turėtų kur plėstis ne- 
užgaudamas Amerikos biz
niuku interesu.

no ir iš "browderizmo” bu
vo padarę mirtiną nuodė
mę. Bet Brovvderis nenusi
minė. Jis nuvažiavo į Mas
kvą pas popiežių, gavo iš 
Stalino visų nuodėmių at
leidimą. o iš Maskvos vals
tybinės leidyklos gavo rie
bų biznišką bargeną — pla
tinti Amerikoje rusų rašy
tojų knygas. Grįžo Brovvde
ris švarus ir pininingas. Vi
sa komunistų spauda staiga 
“užmiršo” ir jo nebekeikia.
Jau ilgas laikas, kaip nei 
“Vilnyje,’’ nei “Laisvėje” 
Brovvderio niekas nebe- 
murzina.

Atsimokėdamas Maskvai 
už riebų kąsni, E. Brovvder 
dabar skelbia per N. Ame
rican Nevvspaper Alliance 
ilgą straipsnį apie Komin- 
terno “mirtį.” Brovvder įro
dinėja, kad Komunistų In
ternacionalas tikrai yra mi
ręs ir nebeveikia, o kalbos 
apie “centrą,” kurs vado
vauja visoms komunistui parate 
partijoms, yra

SVEČIUOSE ANT
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F. D. ROOSEVELT”

Graikijos metropolitas Damaskinos, Graikijos re
gentas, atsilankė į svečius ant galingiausio Amerikos 
karo laivo “Franklin D. Roosevelt,” kada tas laivas 
užplaukė į Graikiją pasisvečiuoti ir parodyti graikams, 
kad Amerika neužleis Viduržemių juros Rusijos impe
rializmui. Regentas greit užleis savo vietą graikų ka
raliui, kurs grįžta namo.

Kas Savaite
arba už laisvę Amerikos 
kapitalistams daryti pelnus 
Rytų Europoje ir Kinijoje. į

Nėra abejonės, kad Wal- 
lace čia teisingai išreiškė 
Amerikos dolerinio libera-1
lizmo pažiūras. Spiauti i Masinės Skerdynės Lietuvoj das,” naujas apsispiaudymo 
žmonių laisvę, bet neliesk . ... .. kontestas.
mano pelnų! Bet ar Amen- Naujienos skelbia siui Pruseika vra prastas
« ’ - pų dokumentą, kuris buvo' , ; *įautas iš Lietuvos. Tai vi-jkontestentas Jis nesuby- 

daus reikalų “liaudies ko- ^ir!s Andrulio, Bimbos i 
misaro” čekisto Bartašiuno Mizaros. Pasėkoje ga 
įsakymas, išleistas šių metų ateit nauJa cistitą, 
vasario 15 dieną.

Bartašiunas kalba apie

Į kos žmonės sutiktų mainy 
ti kitų tautų laisvę į sidab
rinį dolerį?

Kada pasaulis bus pa
skirstytas į dvi dalis ir ka
da Amerikos kapitalistams 
bus užtikrinta laisvė pelny
tis kai kuriose rusų “Įtakos 
sferos” dalyse, tada Wal- 
lace manymu, ateis taikos 
gadynė. Amerika galės su
mažinti ginklavimąsi, o ru
sai pradės “pasitikėti Ame
rika,” ypač jei Amerika pa
dės rusams apkarpyti Ang
lijos imperiją...

Tai visa Wallace politi
ka. Ji yra Teherano, Jaltos 
ir Potsdamo politika, pagra
žinta išsišokimais prieš An
gliją. Kadaise Wallace siū
lė kiekvienam vaikui visuo-

Bet žudvnės vis

nauja
seikai tektų dumti iš parti
jos, bet šį kartą jau be 
“sklokos”...“lietuviškai - vokiškųjų na 

cionalistų” veiklą Lietuvoje, Paskiau»ia Naujiena 
kas reiškia Lietuvos parti-‘
zanų veiklą.

Įsakymo autorius šitaip 
pasigiria: “Vidaus Reikalų

Vienas laikraštis paskel
bė tokią naujieną:

“Harvardo universiteto 
studentai atsiverčia katali-

Liaudies Komisariato orga- kybėn Praneša, kad Avery 
nai ir kariuomenė, gyvento- nulies, baigęs Harvardo 
jų bei liaudies gynėjų re-, mokyklą ir vieno žymiausių 
miami, atliko didelį darbą protestantų šiame krašte 
lietuviškai-vokiškųjų nacio- sunus įstojo į Jėzuitų novi 
nalistų gaujoms sutriuškin- siatą. Yra ir daugiau atsi

vertimų. Visi atsivertėliai 
yra žymių protestantų sū
nus.”

Tai bent naujiena — iš 
vieno maišo kitan! Bet ar 
dėl to reikėtų girtis?
Tas Floridos Pipiras

Komunistai turi naują 
mylėtinį, senatorių Pepper.

Pepper kalbėjo tame pat 
mitinge, kuriame kalbėjo ir

ti”...
Kitais žodžiais, Maskvos 

pastatytas žandaras “Bar
tašiunas” pripažįsta, kad 
bolševikų valdomoj Lietu
voj ėjo ir eina masinės 
skerdynės! Tik detalių jis 
nepasako, bet jų ir nerei
kia. Visi jau žino, kad žu
dymo darbe bolševikai yra 
tikriausi specialistai. 
“Įsakau Užmušti Tokius”

se kraštuose po vieną pantę 
pieno per dieną. Dabar jis 
siūlo pusei žmonijos dikta
tūros pančius, o antrai pu
sei “prekybos laisvę” ir ka
pitalistų pelnus.

S. D.simus “valymus” žemės u- venimas. 
ky — sovc’nozuose, kolcho- eina.
zuose ir administracijos a-Į Amerikos ir anglų spau- 
parate. kurs “prižiūri” mi-da buvo prabilusi apie ga- 
lionų valstiečių darbą. Įsa- \ limą perversmą Rusijoje, 
kymas “valyti” žemės ūkį Perversmui medžiagos ten 
išėjo komunistų partijos ir, yra. Bet Stalino priespaudos 
valdžios pareigūnų para- aparatas yra dar drūtas, 
šais. [ Stalinas jau yra išžudęs mi-

Stalinas Kruvinasis Ru-, lionus Rusijos gyventojų ir 
sijoje dirba atsidėjęs. Kru- vargu yra pagrindo many- 
vinais valymais, milioninės ti, kad jo budeliai jau bus 
policijos represijomis kru- pavargę bežudvdami. 
vinas budelis veda rusus ir. Stalinas, kaip ir Hitleris, 
jų pavergtas tautas į... ką? ( kris ne nuo vidaus sunku

rai mir-s o komunirtai vi- j “Socializmas” ten jau “y-.mų, bet greičiausiai nuo sa
lai mir^s. o Komunistai \i „ • “nebėra ” Ten v© n7.wnm
šame pasaulyje telepatijos . t ų.keliu susiuostė ir seka tą "eva viešpatauja geras gy-. politikos, 
pačią generalinę liniją, ku
rios pagrindus nutiesia ge
nialusis generalisimo Mask
voje. Browderis sako, kad 
tarp komunistų partijų esą 
skirtumu reikalavimuose:

“... Melas, kurio tikslas yra 
skleisti nepasitikėjimą ir skal
dymą aliantų eilėse ir trukdy
ti taikos sudarymą. To melo 
tikslas yra vykinti paskutinio 
Hitlerio testamento valią. JĮ 
reikia atmesti.”

Vadinasi, jokio “centro” 
nėra, Komintemas vra tik-

Wallace’o Liberalizmas

Atvyko Nauji Lietu
viai Pabėgėliai

Rugsėjo 16 d. atplaukė iš 
Bremerhave laivas Marine 
Marlin su 922 keleiviais, 
kuriuos sudarė Amerikos 
piliečiai repatrijantai ir i- 
migrantai. Tarp atvykusių 
yra poras dešimtų lietuvių, 
kurių pavardės seka:

Kun. Juozas čekavičius. 
Juozas Juozaitis su žmona 
Olese, Amerikos piliete, ir 
Adelė Maurutienė su sū
num Albinu, dukterimis Al
dona ir Anele Krukiene.

Edvardas Pečiulis su 
žmona Veronika, Amerikos 
piliete, ir vaikais Alfonsu 
ir Danute, ir Jonas Šaltenis. 
Andrius Gaufmanas su žmo
na Darija, buvusia Daugu
vietyte. Antanas Jucius, A- 
merikos pilietis, su duktė 
rim Irena ir Joana. Jonas 
Vilius Dunčia. Amer. pik, 
Fridrikas ir Berta Kilijaus- 
kai.

Dauguma pabėgėlių tai 
aukos perskirtų šeimų: vie
nų giminės ištremti į Sibi
rą, o kitų likę Lietuvoj, ar
ba'vienų 'ar antrų okupan
tų išžudyti. Darijos Gauf- 
manienės tėvas, žinomas 
režisierius Dauguvietis, net 
per bolševikų radiją iš Vil
niaus kvietęs savo šeimos 

bet laisvė 
žmogui brangesnė ir už 
šeimos ryšius. Jei Lietuva 
butų laisva, tai nė vienas 
po svetimus kraštus prie
glaudos nejieškotų, visi ne
dvejodami grįžtų nors ir į 
suvargintą bei sugriautą tė
vynę.

L. S. K.

,Wallace. Vienas komunistų 
Nežiūrint to bolševikų te-| laikraštis davė tokių ko- 

roro, Lietuvos partizanai, mentalų:
betgi tęsia savo kovas prieš j “Maskvoj Wallace kalba 
okupantus. Tą pripažįsta' didelio entuziazmo nesukė- 
pats įsakymo autorius. Skai- jė. Šen. Pepper, kuris kai
tykite: j bėjo su Wallace, kalbai

“Gaujų dalyviams, ku- daugiau svarbos priduoda- 
riems jų vadai banditai ma, daugiau vietos tarybų 
draudžia savo noru pasiduo- spaudoj pašvęsta, 
ti Tarybų valdžios orga-į “Washingtone politiniai 

. nams, įsakau užmušti tokius rateliai mano. kad Pepperis, 
j vadus ir organizuotai at- ) o ne Wallace dabar yra pro- 
vykti su ginklais į Vidaus gresyvių vadas.”
Reikalų Komisariato Įsuu-į Nabagas WaIIaee. Nežiū

rint to, kad jis siūlo Mask-gas. Bausmės už tai nebu
sią. Ir toliau:

“Banditų ir buržuazinių 
nacionalistinių organizacijų 
dalyvių, nepasidavusių Vi
daus Reikalų Komisariato 
įstaigoms, šeimas suimti ir 
ištremti.”

Vadinasi, okupantai žudo

vai visą rytų Europą, ji ir 
jos pakalikai geriau myli 
Floridos Pipirą.
Bimbos Giminė “Banditas”

Iš Stuttgarto. Vokietijoj, 
atėjo žinia, kad vienoj iš- 
vietintų asmenų stovykloje

Amerikos liberalų vadas 
H. Wallace nuvažiavo

milionus Rytų Europos žmo
______________ _____ ________ s nių, bet siūlo ginti Ameri-

Francuzai komunistai rieja-j yew Yorką pažvejoti demo- kos kapitalistų pelnus Ry- 
_______  ____ _______ _ si su italais komunistais, če- ^j^Įy partijai New Yorko tų Europoje (“prekybos lai

ko atiduoti Rusijai Lenki- c^aj ^u. lenkais, jugoslavai “kairiųjų” balsus ir sukėlė svė”). Tokio idėjinio miši- 
jos nepriklausomybę. Jai- f H lt3. francuzai su ro
toje buvo padėtas pagrin- kiečiais ir t.t 
das Lenkijos pavergimui. Browdeno įrodymas y- 
Amerika ir Anglija suiik- ra la?al P1^. Jis neparodė 
vidavo nepriklausomos Len-! v,ien?s komunistų parti-

LENKUOS SIENOS

Amerika ir Anglija suri

kijos vyriausybę ir padėjo 
Maskvai užkarti lenkams 
Stalino samdinių valdžią. 
JaĮtoje pusė Lenkijos teri- 

iWjų:buv^^taaąi ' 
ta prie Rusi
didieji pažadėjo duoti len
kams žemės iš Vokietijos 
teritorijų. Tas buvo atlikta 
Potsdame.

Dabar Amerika skelbia, 
kad ji Potsdamo sienų dar 
nėra pripažinusi ir duoda 
suprasti vokiečiams, kad jie 
galės ateityje iš Lenkijos 
žemių išsikirpti sau užmo- 
kesnį už mokėjimą orien
tuotis į “vakarus.” Ameri
kos spauda sako. negalima 
pripažinti Lenkijos vakari
nių sienų, nes Lenkija nėra 
demokratiška. Vadinasi, 
pirma užkorė Lenkijai Mas
kvos kvislingų režimą ir 
apkarpė savo sąjungininko 
žemes, o paskni baudžia tą 
sąjungininką, kam jis turi 
Roosevelto, Churchillo ir 
Stalino užkartą valdžią. 
Prisigerindami Stalinui a- 
merikiečiai padovanojo ru
sams pusę Lenkijos žemių, 
o prisigerindami vokiečiams 
jie žada ir jiems dovanoti 
žemes iš tos pačios sąjun
gininkės Lenkijos.

Jei J. Byrnes politika 
siektų nuvaryti lenkus į 
Maskvos glėbį, ji negalėtų 
būti kitokia. Atrodo, kad 
J. Byrnes Lenkiją jau skai
to galutinai Rusijos ribose, 
todėl jis taip geraširdiškai 
duoda argumentus atsista- 
čiusiai Vokietijai už Lenki

jos. kuri nesutiktų su Mask
va, ar bent drįstų reikšti ki
tokią nuomonę, negu Mask
va. Visos komunistų parti-

s šoka pagal Maskvos du-
žiautt.'tas * isleiifa' IdUk. 
kaip buvo išlėkęs ir pats 
Browderis, kurs nespėjo už
tenkamai greit “persiorien
tuoti.” Kad sustiprinus ko
munistų įtaką atskirose 
kraštuose, jiems leidžiama 
ir dargi įsakoma kelti “na
cionalinius” tų atskirų kraš
tų interesus ir už juos šū
kauti, bet NIEKADA PRIEŠ 
MASKVOS INTERESUS. 
Tą pagrindinį faktą Brow- 
derio raštas gėdingai užty
lėjo. Už tai jam ir mokama.

RUSIJOS VIDAUS 
SUNKUMAI

Rusija gyvena labai sun
kų pokarinį krizį. Žmonių 
nepasitenkinimas yra labai 
didelis. Brangenybė, truku
mas visokių prekių, krimi- 
nalizmo banga, kareivių 
sauvaliavimai, partizanų ko
vos, valdininkijos ištvirki
mas ir kyšininkavimas, bu
vusių kareivių ir “didvyrių” 
nepasitenkinimas esama pa
dėtimi, verčia Sovietų val
džią griebtis žiaurių repre
sijos priemonių.

Nesenai Rusijoj vyko 
pramonės biurokratijos “va
lymai.” Rusijoj “valymas” 
reiškia areštai, tardymas 
NKVD urvuose ir dažniau-

jos sienų reviziją. Byrnes šiai ištrėmimas į prievartos 
kuria busimus “koridorius” 
ir Dancigus.

“audrą.” Jei Wallace ne-;nio, kaip Amerikos libera- 
butų vyriausybės narys, jo lizme, kitur sunku užtikti, 
kalba nebūtų sukėlusi di- Daugelis žmonių sako, A- 
delio triukšmo. Bet būda- merikos liberalizmas gyve- 
mas valdžioje, Wallace iš- na moralini krizį. 
ėjo su savo asmeniška už-Į Tas pats Wallace karo 
sienių politika ir pasisakė. gale buvo nuvažiavęs į Ru- 
prieš savo kolegos J. Byr-isiją. Jis lankėsi Sibire, kur 
nes užsienių politiką. O yra didžiausios rusų kon- 
prezidentaš Trumanas'-del įceptracijos stovyklos. Jį riš
to atsidūrė įse^F&yJĮkHmlrigai pasitiko NKVD
je: nei jam Wallace smerk-, agentai. Prieš tuos diktatu- 
ti, nei Byrnes girti. Po svy-’ros žandarus Wallace pa- 
ravimų prezidentas pašali-'sakė kalbą, kurios vedama 
no Wallace iš valdžios. 'mintis buvo- ta, kad žmo- 

H. Wallace yra tipingas nės, gimę tokiose laisvose 
Amerikos liberalizmo atsto- platybėse, kaip Sibire, ne- narius grįžti, 
vas. Jo atstovaujamos ide-jgali nebūti asmens laisvės 1 1
jos yra tikras kratinys, kaip'šalininkai...
ir daugumos Amerikos Ii-Į Ar Wallace sąmoningai 
beralų idėjos. Jei tų libe-' veidmainiavo, ar gal tai 
ralų galvose yra koki nors,buvo diplomato veidmainys- 
vedama linija, tai tik jie pa-'tė, pasakyti sunku. Faktas 
tys apie tokią gal ir žino. 'yra, kad jis gyrė žandarų 

“Liberalizmas” Ameriko-i “asmens laisvę.” 
je yra tas pats, kas kitur) Dabar Wallace siūlo 
vadinama pažangiuoju, ari “keisti” Amerikos užsienių 
progresyviniu visuomenėsI politiką. Pirmiausiai jis siu-
spamu. Į liberalizmo sąvo-'lo pasaulį padalyti į dvi da- 
ką įeina viskas: čia “rau- lis: rusišką ir amerikoniš- 
donas” Pepper, išrinktas'ką. Kad gali būti dar ang- 
paneigiant negrų pilietinesįliškas. francuziškas, kiniš- 
teises, kalba apie “progre-'kas ar net šveicariškas pa
są”; čia asmens laisvės gy-; saulis, tas netelpa Wallace 
nėjai giria Rusijos vergų galvoje. Jis mano, yra dvi 
tvarką ir užsimerkia prieš.galingos valstybės, jei jos 
faktą, kad Rusijoj yra mi-1 susitars tarpusavyje, visos

Draugų Talka
Aukų “Keleivio” namui 

išpirkti gavome iš sekamų 
draugų: Mykolas Mažeika 
iš Raymond, Wash. — $2, 
Joseph Gelgud iš Waterbu- 
rio — $T.

kitos tautos turės jų klau
syti. Visas klausimas susi
veda, kaip pravesti ribas

lionai žmonių koncentraci
jos stovyklose; čia planingo 
ūkio šalininkai gieda him
nus “free enterprise” gar-)tarp tų dviejų i 
bei; čia įtakingi progresyvi- rusiško ir amerikoniško 
niai žurnalai lankstosi prieš Pradžiai Wallace siūlo 

išduoti Rytu Europos žmo

Visiems aukavusiems 
draugams tariame širdingą 
ačiū.

Rusijos imperializmą, bet 
gailiai dejuoja, kada jie 
pastebi imperializmą Ame
rikos politikoje; čia “pa-

nių laisvę usiškai diktatū
rai. Žmonių laisvė nėra mu
sų biznis/ sako Amerikos

MAIKIO TĖVUI PO 
PENKINĘ

Prisiuntė šie draugai: Jo
nas Kukutis iš Kensington, 
Pa., Mrs. Uršulė Laskaus- 
kienė iš Pana, III., J. Ste
ponaitis iš Detroito, Juozas

ne tik partizanus. Jie žudo taJas Jemenas, An- 
ir tremia partizanų gimi- tano Bimbos pusbrolis, 
nes. Memenąs pabėgo iš Lie-

Nelaiminga Lietuva! Jos tuvos, kada jon ėjo bolševi- 
sunųs ir dukterys tukstan- kų armija. Laikantis komu- 
čiais yra žudomi kaip lau- nistų logikos, jis buvo “la
kiniai žvėrys. Kada tam šistinis banditas.” 
bus galas? i Taigi, ir Bimbos giminė
Merry-Go-Round Sostinėje nėra laisva nuo fašistinių 

, . . , . griekų. Atsimenate, savo
Washmgtone eina keis-’Įaiku musų. komunistai kel

tas “merry-go-round.” Darike Pruseiką ir jo'tėvo ku- 
nesibaigė triukšmas dėl Į melaitę už visokius “nukry- 
prekybos sekretoriaus Wal- pimus.” To paties gali su- 
lace kalbos New Yorke ir silaukti ir tavorščius Bimba.
— turime naują triukšmą!

Wallace paskelbė laišką, 
rašytą prez. Trumanui, ku
riame jis sako: “tam tikra” 
musų kariuomenės ir laivy
no dalis ruošiasi karai prieš 
Rusiją...

Tuoj po to atsiliepė ka
riuomenės ir laivyno sekre
toriai. Patterson ir Forres- 
tal. Jiedu sako: Nieko pa
našaus! Wallace kalba ne
tiesą.

Žmonės stebi tą “merry- 
go-round” ir klausia: Kas 
čia darosi? Ar musų vals
tybės vyrai tik prieš rinki
mus zylioja, ar jie Ameri
ką gvoltavoja?

Tas “merry-go-round” A- 
merikai garbės nedaro. Jis 
dar daugiau pakenks demo
kratų partijai.
“Tilcra»is Draugiškumas”

Lietuvių komunistų cha
meleonas Pruseika skelbia 
naują “priklodą.” Jisai to- 
kis:

“Mokėjimas draugiškai 
apsieiti su žmonėmis yra 
būtinas privalumas. Bet tai 
nereiškia pataikavimą silp
nybėms. Tikras draugišku
mas yra tame, kad pasaky
ti savo artimui jo silpny-

žangus" plepiai spiaudo į /‘liberalų” vadas. Bet jis
Anglijos socialistinę valdžią)reikalauja, kad Amerikos 
ir nori “likviduoti” Angli-, dolerio laisvė butų pilnai
jos imperiją; čia tas pats garantuota ir Rytų Europo- Martinkus iš Waltham. bes.”

darbą arba suvis į pakau-, Wallace siūlo atiduoti Ru-)je ir Kinijoje. WaUace sto- Mass., Joseph Gelgud iš Išrodo, kad pas komunis- čiai. 
šį. Dabar praneša apie ma-sijos diktatūros sauvalei ja už “prekybos laisvę,” Waterburio. - -- • •• r tus grįžta “tretysis ęerid-’

Ir “Garsas” Sumažėjo
Lietuvių Romos Katalikų 

Susivienijimas turi tokių 
pat bėdų, kaip ir SLA. Jo 
savaitraštis “Garsas” irgi 
sumažėjo, beturi 4 pusla
pius.

Lietuvių apdraudos orga
nizacijos gyvena sunkius 
laikus.

Gal butų kitaip, jei į tas 
organizacijas stotų musų 
jaunimas. Kol kas, visos pa
stangos jį patraukti neduo
da reikiamų pasėkų.
Dr. Avižonis Šveicarijoj

Šveicarijoj gyvena žino
masis Lietuvos kultūrinin
kas Dr. Avižonis. Jis gavo 
vietą vienoje šveicarų klini- 

įkoje. Bet jo šeima gyvena 
išvietintų asmenų stovyklo
je- .

Jis džiaugiasi Amerikos 
lietuvių veikla už nepri
klausomą ir demokratinę 
Lietuvą.

Dr. Avižonis pasižymėjęs 
kaip akių ligų specialistas. 
Jis pažangus vyras, bet...

Ir jam nebuvo vietos sa
vo tėvynėje, turėjo bėgti nuo 
randonųjų barbarų.

Tokių išblaškytų Lietuvos 
sūnų yra šimtai ir tiikstan-

St. S^azdas.
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TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
LSS 19 kp. Prakalbos 

Pavyko Gerai

Rugsėjo 6 d. Amaigamei- kur yra pas
tų Unijos svetainėj buvo 
LSS 19 kuopos prakalbos. 
Dr. P. Grigaitis, “Naujie
nų” redaktorius ir Ameri-

Lietuvių Piliečių Kliube bu- se ir dirbtuvių komitetuose, AUKOS PER DR. P. GRI1 • *• r* a 1 _ * a. • _. z""* a • ra v> a a 1 o a ovo

kos, Bimbos ir panašus žmo- jOs nariai, 
nės sakosi, kad jie esą ščy-, Duodami raportus 
rieji “marksininkai.” Bet'skirų dirbtuvių, čė

kriaučių 54 skyriaus pritarimo, 
dirbtuvių čėrmonų susirin-l Kriauii Vasarnami, i 
kimas. Dalyvavo ir komisi-, Farmos

ir

j Kriaučių Nepr. Kliubasvuvt j iv uuouami raportus IS at-' v,„.__
sininkat” Bet'skirų dirbtuvių, čėrmonai Iti: V1Q ne^!
Marksą pasaky-| nUrodinėjo, kad dabar vi- !?? vJ am-
arbininkai turilsur darhn vra Tvarka ere- SU P^tu ?«meS’ \J^ai OS me-

GAIČIO PRAKALBAS 
BROOKLYNE, N. Y.

$50.00
$25.00

LSS 19 kuopa ....
J. ir T. Buivydai ..
Po $5 aukavo:
V. Kalvelis. M. Swingle, J

ta, kad darbininkai turiisur darbo yra. Tvarka ge- ?u P‘7 H16* ir M. Glaveskai, Aug. Paškevi-
garbinti despotus? ' ra. Kurie skyriai turėjo že- u*1’ čius’ st Karvelis* A Lelis« S*1-

Kas dėl tos garsiosios ko- mus preisus už štukes, — reikalu ,'5 ?en!?U Daubara- p- Tiškevičius. Dr.
munistų partijos “linijos,” i didžiumoje pataisyta iš- ‘V. S °?°-' Vinikaa- R- KWeli"»-
foi n,- rtvio-oitic nvinrt'pp at*__ miteto sekr. r. Milas darkos Lietuvių Taiybcs sek-,*aj Dr. Grigaitis priminė at-įgauta iš darbdavių algų

retorius, pasakė dvi pra-’sįtikimą apie dievobaimin 
kalbas. Žmonių buvo virš |gą airj, kurs lydėjo nabaš- 
penkių šimtų. Tiesa, vietos minką. Kaip žmogus reli- 
buvo ir dėl tūkstantinės mi- gingas, jis nulenkęs galvą 
nios, bet tūkstančio nebu- su procesija ėjo ir ėjo ke- 
vo, gal būt todėl, kad siltas; ]ju, manydamas, kad ir vi- 
oras. i si palydovai eina. Bet kada

Pirmininkavo J. Glaves-1 užkvipo neskanus kvapas, 
airis pakelė galvą ir mato, 
pirma jo farmerys veža

kas. Prakalbų surengimu 
rūpinosi J. Glaveskas, M. 
Swingle, B. Vaitkunas ir J. 
Buivydas. Pei prakalbas

mėšlą. Mat, procesija senai 
jau pasuko kitu keliu, o ai-

aukų surinkta $240.32. Nors'ris. kaip dievobaimingas 
prakalbos pasibaigė, bet! žmogus, nepakėlęs galvos 
dar rinkliavos nepasibaigei ėjo jr ėjo tiesiu keliu, kad 
gelbėjimui Lietuvos Sočiai-Į n- paskui mėšlo vežimą 
demokratų Partijos.

Dr. P. Grigaitis pirmuo
ju atveju kalbėjo apie Lie
tuvos Socialdemokratų par
tiją, kuriai sukanka 50 me
tų. Gegužės 1, 1896 metais 
Vilniuje, suvažiavę Lietu
vos socialdemokratai ne
svyruodami pasisakė už ne
priklausomą, demokratišką 
Lietuvos respubliką. Per 
tuos 50 metų Lietuvos So-

Taip ii- musų komunistai. 
Jų Juozapas Stalinas jau 
senai pasuko Į carų garbi
nimo kelią, bet musų ko
munistai eina vis tuo pačiu 
keliu, lyg tas airis paskui 
mėšlo vežimą.

Čia Rokui Mizarai pasi
darė visiškai negerai ir jis 
pradėjo: “ššššš!” Bet varg
šą niekas nesekė. Taip ir 
liko Stalino “linija” neap-

Po $2 aukavo:
.u ccr- t • , j A. Swingle, Mr. ir Mrs. Ki-

monai, kaip kurie ir neblo-i™“’ *“<’ J?", num?tę ' ylai. Ona Janušienė, K. Janu-
gus preisus turėdami, irgi! bučiams ^aeiias^ra **’ w Levinskas’ T' Vaitukai’ 
naudojosi proga, kad dar, p”?® 1. Pla’ tls’ Mr- ,r Mrs' Pal,oniai- l>*jn
riauciau aranti Kain kur Bet tų. pinigų, ką t U- gerkšnvs, K. Buskis, V. Puške

li Nepr. Kriaučių kliubas,' vičius
neužteks. Komitetas mano. ■ j vasilius 1.50. B. Zaruba— 
kad kl iaučiai mažiausiai j 25 
po 25 dolerius;turėtų pridė-! ' Po $1 aukavo; 
tl, tada butų gc..:na tokią p Vaitukaitis, A. Žilinskas, 
vietą SU puikiais namais Į- p. Kriaučiukas, J. Rimaviėius. 
Slgytl. • J. Nauda, F. Spūdis, J. Janku-

VlSOklOS cermonų nuo- nas j. Hermanas, J. Lazaus- 
mones pasipylė, yieni ma- kas, j. Guzevičius. M. Varnaus- 
no, kad ne^V^acijorriS rie-.kas, j Simonaitis, M. Saba- 
tos 1 eikia JieskotLtjęt>^ka- ijaUskas, Mrs. Shapal. Mrs. Ma- 
pmyno. Lietuviai esą serų iuzienė, F. Petrulis, J. Pilius, 
n jiems apie vakacijas ne- P žarskis, P. Stanelis, V. žu- 
lei ia manyti. Ku numato,. kas, Mrs. Bložis. Ona Noreika, 

a įeikia kur netoli suras-: v. Danei, M. Danei, Ig. Vasi- 
tl plotą žemes, nad galėtu- liauskas, V. Baltrušaitis, USA 
me ls\aziavimu> laikyti, marvnas, J. Lamžys, J. Gelgo-

pridėjimai. Tiesa, sako čėr-Pf

daugiau gauti. Kaip 
gavo, o kaip kur ne.

Dirbtuvių čėrmonai pa
brėžė faktą, kad dabar 
dirbtuvėse tarp darbininkų 
viešpatauja geriausia san
taika. Seniau dėl menknie
kių bylinėdavosi po Execu- 
tive Boardą. po dirbtuvių 
darbininkų susirinkimus, 
bet dabar to nėra. Gal būt 
darbininkai daugiau susi
prato, o gal toji didelė dar- 
bymetė privertė užmiršti 
menkniekius.

ranešimą čėrmonų susirin-

cialdemokratų partija vedė ginta, triukšmas nesukeltas, 
kovą už Lietuvos laisvę.

Po čėrmonų pranešimų, 
delegatas J. Buivydas pa
brėžė, kad iki šiam laikui 
dirbtuvių čėrmonai labai 
puikiai kooperuoja su dele
gatu. Todėl kai kuriom sek
cijoms ir pavyko išgauti 
priedų prie uždarbių. Jis 
kvietė ir toliau dirbti vie-

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIESKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis j Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių paj ieš

kojimų pabaigoje. Konsulas praneš, kas 
jų pajieško ir iš kur.

Šalkauskai. Antanas, Jonas ir Juo
zas, buk gyv. Chicagoje.

Senkai. Andrius. Jonas ir Motie
jus. buk gyv. Clevelande.

Dr. Sapp ir jo žmona, buk gyv. 
Colorado Springs. Colo.

Saliutas A. P., gyv. N’ashua.
Stygaitė Emilija, duktė Baltramie

jaus.
Sukevičius, Juozas ir Feliksas, 

pusbroliai.
Stasiunaitis, Antanas ir Dominin

kas.
Samoška Juozas ir jo žmona Ma

rė Anaikytė. buk gyv. Chicagoje.
Stutinskienė Bronė (Navickaitė), 

apie 45 m. amž.. iš Radviliškio, ;a- 
Raseinių apsk.. buk gyv. Nevv Yor-|v<> laiku gyv. Vokietijoj. Berlyne, 
ke ar Ch.cagoje. Jos švogeris Bajorūnas (gelžkehe-

Powelski. Ma*: ir Oskar, į Ame
riką atvyko po D. Karo iš Kybartų.

Račkauskaitė Elza, Burbiškiu km.. 
Papilės vai.

Riaubienė Anelė (Beliunaitė) Kle
vinės km,. Igliškėlių vai., Mariam
polės apsk., buk gyv. Nevv Yorke.

Rimkus Karolina (Vasilaitė) iš 
Užvenčio, Šiaulių apsk.. spėjamai 
gyvena Chicagoje.

Radzewich Rozalija (Gumbinaitėj, 
duktė Kazio. Karužiškių km., Pa
nevėžio apsk., buk gyv. Chicagoje.

Remlinger Matthevv. spėjamai gy
vena Lebanon. Pa.

Remeikis. Antanas ir Ciprijonas. 
Struipiaunio km., Šimkaičių vai. ’

tis) iki 1939 m. gyveno Klaipėdoje.
Šlepavičius Juozas, iš Tauragės, 

gyvena Toronto, Canada.
Šumantienė Matilda (Kudirkai- 

tė), buk gyv. Detroite.
Sameak Anna. buk gyv. Plains 

(Township). Pa.
Skinkis Juozas. Remeikių kaimo. 

Kybartų vai.. Vilkaviškio apsk.. į 
Kanadą atvyko 1927 metais.

Sutkus-Sutkaitis, Jurgis. Jonas ir 
Kastantas. Dedynž km.. Ilguvos 
vai., šakių apsk. Jonas, spėjamai,

‘ gyvena Toledo. Ohio.
Šlyteris Jonas, nuo Jurbarko, buk 

gyvena Chicagoje.
Saltonaitės, seserys, dukros Mo

tiejaus ir Agotos, savo laiku gy
veno Barčiunų km., Seirijų vabč., 
Alytaus apsk.

Skliutas A. P. (filatelistas), buk 
gyvena Nashua. N. H.

Sukevičiai. broliai.
Sadonis Jokūbas.
Sondas P., savo laiku dirbęs Kau

ne. Skalsoje.
Sodaitis Antanas, sunus Vinco, a- 

pie 55 m. amž.. Musninkų kaimo, 
Jezno vai.. Alytaus apsk.. j Ame
riką atvyko prieš D. Karą.

Tamašauskienė Stasė (Šervaitė). 
spėjamai gyvena Chicagoje.

Tamulaitis Vincas, gyv. Wilkes- 
Barre. Pa., paeina iš Derogalos k.. 

Šimkus Kaz/s (jo žmona Domi-1 Z*P>'škio vai. Kauno apsk. 
celė Styga'tė). iš Veliuonos Kauno’ “Ičius Kazys. 1930-1937 m. lai

kotarpyje gyveno Lietuvoje. Ged-

Račkauskas Adolfas, sunus Emi
lijos, buk gyv. Latvrence.

Rūkas Alena (Skirkiutė). pagal 
pirmų vyrą Bandonienė. Sunus Juo
zas gimęs Bostone 19-17 m.

Rimkus Pranas. Punkiškių kaimo. 
Šimonių vai.. Panevėžio apsk., buk 
gyvena Rochesteryje.

Radžius Juozas, apie 50 m. amž.. 
Suniktų km.. Užvenčio vai., j Ame
riką atvyko prieš D. Karą ir gy
vena kur nors Mass. valstijoj.

Ribikauskas Jonas, apie 08 metų 
amžiaus, žmonos vardas Ona. turi 
sūnų Edvardą ir dukrą Stasę.'

Ranonis Juozas, apie 55 m. amž.. 
Trečionėlių km.. Krinčino vai., Bir
žų apsk., j Ameriką atvyko prieš 
D. Karą.

Treti stojo, kad reikia jieš- ta. F. Giedraiti.,, b'. Vaitkevi- 
koti vietą palei kišenę ir j auB, j. Vardynas. A. Pasha, '
kriaucius.su reikalavimu po Kyrius. J. Alekna. Ch. čereška.1

. dolenus daugiau nesi- Į<| Siminkeviėius, M. Bigans- :Se.!r|jų val - Alytaus apsk., savo
keipti. Ketvirti nurodė, kis, Ur. Uulašauskiene, Ona -------
kad dabar būt lengva jsigy- vinikienė. J. Maknaviėia. J.
tl puikią Vieta ne tik dėl Tarmė-ni^kas I Vai<rin;« U ! . toypur«muene) Ago-VvionAki 1 1 • 1 amasaUšKas, J. Vaigims, M.[ ta. Kauno apskrities, buk gyvenakliaučių, bet ir dėl Visų Karektinas J. Visumas .1 C„. į Chicagoj. Turi seseri Teofile Taniu-

laiku gyveno Brooklyne.
Raškevičius Vincas, spėjamai gy

vena New Yorke.
į Šeporaitienė (Šyporaintienė) Ago-

' Karektinas, J. Viščiunas, J. ^uri seser> Teofilę Tarnu-

genau. negu musų rengėjai Darbo unijos susidomėjo j sivienijimus. Penkti mano.1 ys buk
einančio rudens rinki-j kad kliaučiai vieni galėtų nn. p. sirioiys. Z juozevičius.----- - tokjug

Prakalbos pavyko daug|nin&ai*Lietuvos socialdemokra-
priešbcai°o reakciją JfcTko- tikėj°si- Visi pažangus žmo- 
u pri-j

ševikišką okupaciją, prieš’rous,Jzmonems B*"’1’'*- 
nacius pavergėjus ir dabar

ateinančio 
mais. Musų Amalgameitų 
unija remia “Political Ac- 
tion Committee.’’ New Yor
ko Joint Boardas norėtų.

gyvena

vėl tęsia kovą už Lietuvos 
žmonių laisvę ir demokra
tiškas teises. Socialdemok
ratai Įdiegė Į Lietuvos dar
bo žmonių širdis laisvės, 
žmoniškumo ir nepriklauso
mybės idealus. Už tuos sie
kimus ir šiandien kovoja 
Lietuvos žmonės.

Įsigyti tokius^ namus, tik J šaltys, Joe žaltys, A. And- Dvi <wkros: Aniceta'ir fza
turėtų padirbėti tris ar dvi. rju§kevičiUS, J Andriuškevi- *' 
subatas dėl tos įstaigos. į ėius, v. Beckis’. S. Tenis, G.

Pabandžius aktmgiausius Puidokas, M. Gailius, J. Bar- 
iziuiius nau Visi Kriauviai uuūtų uei» Kriaučių®, mum, kau ūpas kauskas J Urbonas P Panie 

PAC po vieną doleri. Mu-'nelabai kokis. Kriaučiai tu- Vis. St Pečkys. A Kairukštis 
sų čėrmonai mano, kad; retų savo nuomones sude-'ę^ Chesna, Ali. Kulys

A-1---- 1—aan«aBKt|
Įsipyko klausyti, jie nori 
pasiklausyti rimtų prakal
bų. Užtat ir džiaugiasi vi-' kiekvienas kriaučius turėtų' rinti. Dabar komisija laks- v- 
si, kad prakalbos pavyko remti tokį New Yorko Joint to ir jieško tokių vietų. Jieš- . \1S0 . surmk 
gerai. j Boardo žygį. kojime. suprantama, daro- ^ukotoJams re

AL Kulys, Pasižymėjęs i Tiesa; b“v0, if tokių ąs- si išlaidos. 0 jei surastu slr ingą ac,u-
Lakūnas Akrobatas menų, kurie kalbėjo pnes tinkamą vietą, bet kliaučiai-----------------------

rėmimą PAC. Girdi, ten neapsisprendę pasakytų: I “Keleivis” visada 
“komunistai.” Mes esame “Nenorime!” — kas tada?Al. Kulys, kuris dirba J. 

Siman dirbtuvėj, turi sūnų

1___ 1 1— i~

surinkta $240.32. 
engėjai taria

yra

Praeityje mes padėjome S Al. Kuli, kuris tarnauja An-, ** į nereikia Verčiau dabai tegul pamas-( dovana draugams ir
gera 

pažįsta-

Lietuvos socialdemokra
tams vesti jų kovas. Padė-

chorage' Alaskoje kaipo k’štis. Jeigu kas duos. tai to ir savo artimuose susi- miems. Užsakykit jį savo arti
orlaivininkų instruktorius.

sime jiems ir dabar. Pade- Netoli nuo Anchorage mies- 
dami jiems, mes padedame telio, orlaivių lauke jis pa- 
Lietuvos žmonėms laisvę rodė akrobatišką miklumą, 
atgauti. kaip skrendant pažemiu ga-

Dr. Grigaitis plačiau nu- Įima aplenkti motorinį dvi

gerai, o jeigu neduos—nuo- rinkimuose 
dėmės nepapildys. Bet toji pasitaria, 
nuomonė nerado čėrmonuo-

tuo klausimu

Vyt. Katilius.

miesiems!

■ ■

pasakojo apie Socialistų su 
važiavimą Bostone, apie jų 
užsibrėžtus tikslus. Jau se
nai lietuviai socialistai ne
turėjo tokio rimto suvažia
vimo, kurs taip atsidėjęs 
apsvarsto musų uždavinius 
ir visos musų pažangiosios 
visuomenės reikalus.

Mes socialistai nesame 
“ura patriotai” ir naciona
listai. Mes reikalaujam lais
vės ir demokratiškų teisių 
ne tik lietuvių tautai, bet 
visoms tautoms, kurios ken
čia po svetimųjų ar savųjų 
despotų priespauda. Bet ko
munistai elgiasi kitaip. Jie 
reikalauja nepriklausomy
bės tiktai Sovietų Rusijai, 
o kitoms tautoms nori už
karti Rusijos jungą ir prie
spaudą.

Pertraukos metu klausy
tojai buvo prašomi sudėti 
savo auką Lietuvos Social
demokratams paremti. Au
kotojų sąrašą skelbiame ki
toje vietoje.

Po pertraukos Dr. Grigai 
tis kalbėjo apie skirtumus 
tarp bolševikų ir socialistų. 
Komunistai yra ne kas ki
tas, kaip Stalino politinė 
“mašina,” arba penktoji ko
lona pasauliui užvaldyti, ar 
bent kelti suiratę tose ša
lyse, kurios Stalino Rusijai 
dėl ko nors nepatinka. Bol
ševikai idėjiniai išsigimė 
Jie dabar garbina žiauriau
sius Rusijos carus ir juo ku
ris caras žiauresnis, juo 
daugiau jie jį turi garbinti. 
Lietuviški -Mizaros. Prusei-

ratĮ, kaip galima paleistus 
Į orą balionus pagauti ir 
kaip automobiliui bėgant 
visu smarkumu iš orlaivio 
nusileisti Į automobili. Tie 
trys bandymai buvo labai 
pavojingi, bet po gero Al. 
Kulio prisirengimo, jie visi 
buvo gerai ir laimingai at
likti.

Vietinis Anchorage mies
telio, Alaskoje laikraštis 
prielankiai komentuoja mu
sų jauną lietuvi Al. Kulį, 
kad jis ne tik pats moka 
lengvai orlaivi valdyti, bet 
labai rūpestingai sugeba ir 
kitus išlavinti būti gerais 
lakūnais.

Žinoma, džiaugiasi musu 
Kuliai, tėvas ir motina, kad 
jų sunui gerai pavyko pasi
žymėti tolimoje Alaskoje. 
Džiaugiasi ir Kuliu draugai, 
kad jų sunui gerai sekasi.

LSS 19 ko. Susirinkimas
Rugsėjo 13 d. buvo LSS 

19 kuopos susirinkimas. Iš 
LSS suvažiavimo kuopos 
delegatai padarė praneši
mus. Pranešimai išklausyti 
su dideliu džiaugsmu, kad 
LSS suvažiavimas puikiai 
pavyko.

Išrinkta trys draugai Į 
komitetą, kad suruošti seka
mą žiemą musų LSS 19-tos 
kuopos tradicinę metinę va
karienę. Vakarienė numa
toma suruošti apie pradžią 
kovo, 1947 m.

Kriaučių Čėrmonų 
Susirinkimas

Rugsėjo 13 d-.- Amerikos

JUOZAS STALINAS
— ARBA —

Kaip Kaukazo Razbaininkas 
Pasidarė Rusijos 

Diktatorium
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rimų km.. Alsėdžių vai.
Tomkus Jonas. I^iškonių kaimo.

Linkuvos vai., Šiaulių apsk.
Urban Frank Antx>n. vaistininkas,

iš Veliuonos.. Kauno apsk. _
\ iliaudas Antanas, iš Veliuonos. 
Vaitekūnai. Povilas. Agota. Teosė

ir Elzbieta.
Vanagaičiai, Jurgis ir Jonas. Jo

nas gimęs tarp 1905-1908 m,, šo
nai Kristupo, Briedžių km., šakių 
vai. ir apskr,. gyvenę Gilupiškių 
laime. Kidulių vai., šakių apskr. 
1923 m. apsigyveno Kanadoje.

Vilkas Juozas, spėjamai gyvena 
Brooklyne.

; Ta__ -r • 2 | Veršelis Antanas, Raškutėnu km.Viai Baltimore J pasistatė sa-, Švenčionių apsk.. i Ameriką atvyko 
vo namą. Tada dausr veikė-iprit’.,n- Kar»- sov- chicagoje. 
jų nieko nepaisė, kad tik k’-
turėtu savo salę. Šerus par- V|Vkauskic-nė Eleonora, buk gyv. 
davin'ėdami sukėlė $26.000. SSkZUSį K d,i
bet suplanavom toki narna Valaitis Antanas.
statyti, už kurį koiitrakt0:
rius reikalavo $100,000. Jei Vengalis Juozas. sunus Juozo gi- 
ne lietuvių taupymo ir pa-,5?. SSaSi 
skolos įstaiga, tai. be abe-ive"a Chnatopher, m. 
jonės, butų buvę bėdos, gau-

virs $70,0007Užėjus bedar
bei. minėta paskolos bend
rovė užsidarė ir daug lietu
vių pinigų dingo, bet Salės 
Bendrovė, paėmusi morgi- 
čių iš vietos pašelpinių 
draugijų, jau buvo atmokė
jusi morgičių taupymo ir 
paskolos bendrovei, pirm 
negu ji užsidarė.

Dabar skolos turime tik 
apie $25.000 ir tai tik sa
voms draugijoms.

Minėsime 25 metų sukak
tuves trimis parengimais:

Spalių 12 d. Lietuvių Sa
lėj rengiama koncertas. At
vyks iš Nevv Ycrko žymi o- 
peros dainininkė. Barbora 
Darlys. Be to dainuos ir 
vietos garsus dainininkai ir 
dainuos visas “Dainos’’ cho
ras. Taigi nepraleiskit pro
gos. išgirsti minėtus daini
ninkus.

Spalių 19 d. rengiama di- 
vakaras. Todėl, kurie dirbo
me per 25 metus, kad išlai
kius savo salę, tai dabar 
susirinkime pasilinksminti.

. Spalių 19 ,d rengiama di- 
i dėlė vakarienė. Kviečiamas 
miesto majoras, gubernato
rius, kongresmanas D’Ales- 
sandro ir parapijos klebo- 

, nas su visais pagelhininkais.
’ Kurie nebūsit, tai gailėsi- 
tės, kad nebuvote taip šau- 

. nioi puotoj.
Kviečiame visus Baltimo

rės lietuvius dalyvauti mi-' 
nėtuose parengimuose.

V. Gapiyg. j

Šatų šeima, nuo 
Survila Jonas.

Mariampolės. |

BALTIMORE, MD.

Lietuvių Salės Kooperatyve
Bendrovė Minės 25 Metų 

Sukaktuves

Šių metų spalių 17 d. su
kanka 25 metai, kaip lietu-

--45v, i

Tai nauja brošiūra, kurią išleido “Keleivis.” Joje yra surašyti visi 
Stalino-Džiugašvili “žygdarbiai”— plėšimas bankų, intrygos ir suokalbiai 
net prieš savo partinius draugus. Vėliau kopimas Į diktatoriaus sostą, 
žudant bolševikų “senąją gvardiją,” likvidavimas komunistų ir jų partijų 
užsieniuose, taipgi kiti žiaurus darbai.

Kas nori žinot, kaip šia “Kaukazo razbaininkas” pasidarė milžiniškos 
Rusijos diktatorium ir kaip dėl to kenčia tos šalies žmonės, tegul Įsigy
ja musų išleistą brošiūrą. Jos kaina tik 25 centai. Siųsdami užsakymus 
adresuokite šitaip:
KELEIVIS

G36 BR0ADWAY, •• •• - ,....... -■ SO. BOSTON 27, MASS.

ir-
žų apsk.. buk fyv. New Y^ke.t

Zubricko Jono įpėdiniai.
Žukauskas Adomas, nuo Mariam

polės.
Žižikų šeima, nuo Mariampolės.
Žazeckas Mykolas. Pelutių kai

mo. Veliuonos vai.
Zanauskas Antanas, sunus Jono 

ir Zanauskaitė Teosė, Užtukių knt.. 
Pasvalio vai.. Biržų apsk. turi sunu 
\ incą.

Žemaitis Antanas, Voniškių km. 
Plokščių ral.. Sakių apsk.. spėjamai 
gyvena Bostone.

Lithuanian American 
Information Center,

Sočiai Service Bureau,
233 Broadway, New York, N. Y.

PASKAITOS IŠ ŠVENTO 
RAŠTO

Šv. Rašto Tyrinėtojų paskaitos y- 
ra laikomos kas sekmadienis vaka
rais nuo 5-kių. PECK HALI, salėj. 
1446 E. 82nd ir VVade Park Avė. 
Cleve'and. Ohio. įėjimas iš 82nd St.* 
trečios lubos. Kviečiame vjsus. įžan
ga nemokama, rinkliavų nebus. Kal
bės Jurgis V anagaK temoje “Yrą 
•vi bažnyČM*—kuri jų yra tikra ir 
kuri netikra." ir “Ką šv. raštas lia- 
dija?” H3)

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia (raunama Ir “Kdeivta” 

pavieniais numeriai*
90 MILLBURY STREET 

WOKCES1KH. M***

I

kriaucius.su


PutlapU Ketvirtai KELEIVIS, SO. BOSTON

Okupantų Teismai 
Lietuvoje

daugumoje išsiųsdavo de
šimčiai metų į Sibirą sun
kiems darbams, daugumoje 
miškus kirsti. Kitus siųsda
vo prie Ledinuoto vandeny
no, taip pat miškus kirsti, 
ar kitus sunkius darbus at-

Žmonių Kankinimas — Politiniams “Prasikaltėliams” likti. Vokiečiai gi siųsdavo 
Bausmes Skyrė Tardytojai — Bolševikai Grįžo ir Daro i Vokietijos koncentracijos 

tą Pat — Nacizmas Dar Gyvas ! stovyklas, kur suimtieji tu-
--------------- ; rėjo sunkius darbus dirbti

(Laiškas iš Europos) . ir tenais badu buvo marina-
_ , , , , . .. imi ir šiaip kankinami, kad
E Linkti Htpusdkoth kaip tu\ojc stovyklose jokiu ]*hu c^vvais iš tenai neišeitu, 

žiauriai buvo elgiamasi su žmonių kankinimui įrengi- Kitus siųsdavo dirbti po 
suimtaisiais abiejų okupaci- mų nebūdavo. Čia tenkino- kainajs obliai žemėje, kur 
jų metu. Dar sunkiau pati- si suimtuosius tik mušę gu- vokiečių ^slaptieji karo gin- 
kėti, kad žmogus butų bų- minėmis lazdomis, arba buvo gaminami. Kaip 
vęs taip niekinamas ir kan- tiesiog šaudydavo. Jų aki- įg vienų taip ir kitų kon- 
kinamas. Deja. taip buvo! mis žiūrint, didesnius nusi- centracijos stovyklų pabė- 
Taip buvo pirmos ir antros kaltelius išgabendavo į Vo- gjmas buvo neįmanomas 
okupacijos metu! kietijoje esamas koncentra- £ja ne budri sargyba

Pirmieji Lietuvos okupan- cijos stovyklas. Kaip pir-^ieną naktį saugojo, bet
' tai suimtuosius kankino la- mos, taip ir antros okupa- jiems dar padėdavo specia- 
biau rafinuotai, tikiu sadiz- cijos metu visi kalėjimai jįaį dresiruoti šunes. Nere 
mu pasišovę! Jie turėjo negalėjo sutalpinti visų su-‘taį šunų aukomis virsda 
tikins tardytojus, kurie tūos imtųjų. Jie buvo pernildv- vo kalinamieji.
kankinimus vvkdė. Kanki- ti. Tai suimtuosius laikyda- . . x.. ,
nimams net buvo isitaisę vo įvairiuose rūsiuose ir Vokietijos, koncentracijos 

■ stovyklų duns pagaliaus a-
tidarė vakarų demokratija, 
bet tenais toli rytuose dar 
iki šiai dienai tų koncentra
cijos stovyklų visų paslap
čių pasaulis neišvydo... Da
bar jau mes visai smulkme
niškai žinome ir savo aki
mis mūviu teatruose gali
me regėti, kas dėjosi Vokie-

tam tikras kameras. Joshu-,tam tikslui naujai paskir- 
vo taip įtaisytos, kad kąft- tuose suėmimo namuose, 
kinamųjų balso pašalimai
negirdėtų. Tos kameros.^ųji- 
vo itaisvtos labai saugjaifcir
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NETEKO KOJŲ — NENUSTOJO DRĄSOS

. —Tegul bus pašlovintas 
šventas Dzidorius!

—O ką jis gera tėvui pa
darė, kad nori ji “šlovin
ti”?

—Jis yra neženotų vyrų 
patronas, Maike, ir kas jį 
šlovina, tą jis laiko savo 
apiekoj ir vačina nuo pik
tos bobų pagundos.

—Nekalbėk niekų, tėve.
—Čia, Maike, nėra jokie 

niekai. Nuo bobų reikia 
vaktuotis. Ar netasimeni, 
kiek trobelio boba pridarė 
anais metais pralotu! Ui-' 
šauskui? Dvasišką asabą iš
vedė iš kelio, per ką jis net! 
ir smertį gavo. Ar tai nie-' 
kai?

—Vadinas, tėvas atsimi
nei kas buvo Lietuvoje ke- 
liasdešimts metų atgal?

—Šiur, kad atsiminiau, i 
Aš viską atsimenu.

—Jeigu taip, tai turėtum 
neužmiršti ir to. kad Anta
ną Smetoną moteris buvo 
įkėlusi prezidento suolan. 
Reiškia, motelis ne visada 
pridaro vyrui bėdos. Kar
tais ji gali padaryt ir gero 
nemaža.

—Džinstiminut, Maik! 
Ant šito mkto aš su ta
vim nesogiasnas. Aš rokuo- 
ju, kad prezidentystė Sme
tonai ant gero neišėjo. Jei
gu jis nebūtų buvęs prezi
dentas. tai jam nebūtų rei
kėję bėgti iš Lietuvos, kai 
tenai užnludo raudonas 
Stalino vaiskas... Ale kam 
čia mums klanatvtis. Maike, 
apie kitu bėdas. Aš šian
dien atėjau pas tave su ki
tokia rokunda.

—Su kokia?
—A? noriu, kad tu man 

pasakytum, kaip aš galė
čiau i J ’etuvą parvažiuoti.

—Lkit ’Oa parvažiuot ne
galima. t< e.

—Kodėl?
—Todėl, kad Stalinas ne

leidžia.
—O kaip Bimba parva

žiavo?
—Jis ištikima" Stalino 

tarnas. To. us įsileidžia.
—Na. o 1 >del kitokių ne

įsileidžia?
—Kad nepamatytu. kaip 

sinkiai žmonės po Stalino 
diktatūra gy .er?.

—Ar Bimba to nematė?
—Matė, bet jis apie tai 

nekalba; o kiti kalbėtų. To
dėl jų ir neįsileidžia.

—Tai tu rokuoji, kad 
Stalinas bi’osi svieto akių?

—Taip, tėve.
—Bet po caro valdžia ir

gi nebuvo žmonėms laimės, 
n vis dėlto caras nedraus
davo mums iš Amerikos nu
važiuoti Lietuvon. Tai ne
jaugi Stalinas butų biaures-

saugjį
su visokiais kankinimo 
sais.

Kankino ne visus, 
kurie suimtieji be pap: 

j antausių išvengė kitų ; 
čių. ,

Kankintojai
Pinuos. rusų okup 

tardytojų tarpe buvo 
kiu žmonių. Vieni j 
buvo pusėtinai išpins 
pasaulio gyvenimo r 
bent šiek tiek susivo 
litikoje nusimanė, 
išprusintieji tardyto ia 
kinosi tardomiems vi 
tą antausį užvežę. j

nis da ir už carą?
—Taip, tėve. jis yra daug

žiauresnis. Ir žiauresnis, ir 
kvailesnis.

—O kodėl kvailesnis?
—Todėl, kad tokiomis 

priemonėmis negalima nie
ko nuo pasaulio akių pa
slėpti. Senovės Kinijos val
dovai mėgino aptverti Ki
niją didele muro siena, kadįkėjo daugiau paka 
piktos dvasios neįsigautų iš tai tokius tardomuos? 
Europos. Dabar gi patys ki- duodavo specialistą 
niečiai iš tų mūrų juokiasi, distams.
Žmonės žiuri Į juos. kaip į Kaip kurie, tu tar 
tų laikų kvailybės pamink- tardymo metu mėgda 
lą. Bet Stalinas nieko iš to pasirodyti savo išm 
nepasimokino. Jis stengiasi 
panašia siena apsitverti nuo 
demokratinių idėjų. Bet 
laikas išgriaus tą jo sieną, 
kaip išgriovė Kinijos mūra.
Juoksis iš jo ne tiktai kul
tūringas pasaulis, bet juok
sis ir Rusijos mužikai.

—O gal Stalinas nėrainami tų visų kančių
toks durnas. Maike, kaip tu! keldavo ir mirdavo.
mislini. Jis žino. kad Ame-j . Apie suimtuosius n •1 • * - • 'rikoj žmonės gyvena geriau 
kaip jo karalvstėi. Čia net 
patys komunistai turi prisi
pirkę visokių praperčių. ru
ko cigarus ir armobilais va
žinėjasi. Ruskiai to nežino, 
ba jiems niekas nepasako. 
O jeigu Stalinas atidarytų 
gronyčią, tai tenai priva
žiuotu amerikonų su savo 
kepeliušais, cigarais ir auk
siniais dziegorėliais. ir rus
kiai pamatytų, kad kitur 
žmonės gerai gyvena. Pra
dėtu tada ir jie reikalauti 
tokių raškažiu. Galėtų da 
susibuntavotF ir Staliną nu
versti. Valuk to jis ir neno
ri įsileisti svetimų žmonių. 
Taigi aš rokuoju. kad jis 
nėra durnas, ale kytras.

—Ne. tėve. išmintingi 
žmonės taip nedaro. Tikta’ 

I diktatoriai bijosi progreso. 
Bet gyvenimas greitai juos 
naikina.

—Tai tu rokuoji. kad Sta
linui bus kaput?

—Aš manau, tėve, kad 
jis susilauks tokio pat galo. 

j kaip Hitleris.
--Jeigu tavo žodis išsipil- 

.cvs. Maike, tai aš išgersiu 
v /mą snapsą ekstra.

ČETNIKAI KOVOJA 
PRIEŠ DIKTATŪRĄ

Iš Jugoslavijos ateina ži
nių. kad ten kalnuose dar 
tebeina kovos tarp nužudy
tojo gen. Michailovičiaus 
četnikų ir diktatoriaus Bro- 
zo policijos. Četnikai laiko-

Badas
Kaip vieni, taip ir kiti. 

suimtuosius laikė pusba- 
?" džiai, tik skirtumas toks,

‘ kad antros okupacijos me
tu suimtiesiems buvo gali
ma nunešti baltinius ir kaip

tai yra laisvai pafil 
davo.

Pirmos okupacijos 
veik kaipo taisyklė t 
davo nakties metu. tarp* 
mos ir ketvirtos vala 
Yra buvę nemaža atsipila
mų, kad tardomieji kąn-ki-

ką iš valgio, bet tasai vai- tijos koncentracijos stovyk-
gis eidavo į bendrą suimtų
jų katilą. Suimtuosius ne 
visuomet greitai tardydavo, 
nes nespėdavo visų greitai 

\ ištardyti, tai kaip kurie su
imtųjų išsėdėdavo net ke
letą mėnesių visai netardo
mi. Kalėjimuose da būdavo 

u įtaisyti karceriai, kur suim
tuosius dėl kurios nors 
drausmės nesilaikymo įmes
davo į tokius karcerius. 

L Karceriuos maisto duodavo 
tiek. kad suimtasis iškarto 

i badu nemirtų. Aišku, kaip 
| vieni, taip ir kiti tardytojai

1-1 t alxrLciAir»« t »»•r>i yis.svi<xi nuiirtuavvoi n vy-
čiodavosi iš^aųniųjų.

“Prisi pažinimą i’*
Pirmoš okupacijos tardy

tojai stengdavosi iš suimto
jo ne tik daugiau žinių iš
gauti. bet terorizuodami

lose ir kaip tenais žmonės 
buvo kankinami, naikina
mi. Šiurpas krečia visa tai 
regint, arba girdint kai 
bant.

(Bus daugiau)

Karo Veteranai Ima 
Iniciatyvą

Praeitais keliais mėne
siais. beveik kiekvienas kon 
gresmonas šioje šalyje ga
vo apie 120 laiškų perdie- 
ną. ir galime sakytu kad 
didelis skaičius tų laišku a- 
takavo visuotiną karišką 
apmokymą. Nepasiremda- 
mi jokiais argumentais, šie 
plunksnos artistai smerkia 
jaunųjų militarini lavinimą 

, .,ir praneša, kad jie balsuos
v ersdavo aitus ne tik isduo- į rječ atstovą, jeigu jis vie
tų bet juos ir apkaltinti. Be čaj nestos prieš tokį nusi- 
to suimtasis taip pat ture- statymą.
davo sau kaltinamąjį aktą 
pasirašyti, tai yra save ap- Bet tuo pačiu laiku, įvai-

Jauna mergina iš San Francisco, Jo Ann Jackson, 
15 metų amžiaus, strytkario nelaimėj neteko abejų 
kojų. Ji mokėsi būti šokikė. Dabar jai pridėtos abi 
dirbtinos kojos ir. ji mokosi būti muzikantė. Čia ją 
matome prie jos instrumento.

MARGUMYNAI
GALINGIEJI NUODAI

jokių žinių negalėdavo 
ti. Jie dingdavo be ž 
tik aplinkiniais keliais 
davo sužinoti, kad tok 
toksai suimtasis jau iš 
tuvos išgabentas į kituį 
Įėjimus, arba mirė... 
kuriuos tardomuosius 
davo tardyti dar į c 
tai yra, į Maskvą. Tu 
mis žiniomis., tenais sy 
imtaisiais palyginamai’ 
vo švelniau elgiamasi 
vengdavo juos tenais įfffa 

>.,• F
.Jr

kinę.

kaltinti.. Taiįbuvo tokia kai-1
.Įtinamojo akio formulė: Aš,!. arie visuotina karišką ap- žemiau paSrasęs. toks ir;mok ir faktas pasiliek'a 

toks. kalimu save kad bu- k įad aisant' vi tų
vau susimokęs kartu su to- , kongresmonams. di-
kiais ir tokiais pnessovieti-džiu*a žmsoniu ,.emia įsta.

. niam darbui ir kontrevoliu-

Vokiški Tardymai
Antros, vokiečių okupa

cijos metu, suimtuosius ’Lfl'- 
dydavo tik dienos meili, 
dažniausiai iš ryto. Tardy
tojai čia daugumoje 
buvę visokie kariai, ar," 
cių aukštesni pareigi; 
partiečiai. Jų tarpe i 
buvo tokių, kurie t_ 
bent kiek didesnį išsiprĮ 
nimą. Šie tardytojai * 
nuotai suimtųjų nekan , 
bet tenkinosi juos guny^j^ 
mis lazdomis mušę, 
žandus daužę, ar kojonfi$ 
spardę. Bet jei kuris tarrlb- 
mųjų pakliuvo į koncentra
cijos stovyklas, čia jisai pa
tirdavo visus žiaurumus ir 
rafinuotus kankinimus. 

Stovyklos
Stovyklos buvo dviejų rū

šių. Vienos jų lyg ir “pa
taisos namais’’ skaitėsi; o

I ciniams žygiams. Kaip iš 
Į kai kurių kaltinamųjų dar 
reikalaudavo, kad jie ne 
tik prisipažintų kaltais esą. 
bet kartu čia pat parašytų, 
kad pilnai supranta, kad 
veikia negerai ir štai dabar 
visų savo darbų apgailestau
ja... Tai jau buvo lyg ma
lonės prašymas, kuris kal
tinamojo likimui mažai ką 
padėdavo

tymo pravedimą.
Kaip galime paaiškinti tą 

keistą padėtį? Kaip galime 
žinoti, ką balsuotojai tikrai 
nori? Musų šalyje veikia 
puikiai organizuota mažu
ma, kuri veda tam tikrą ko
vą susilpninti Ameriką, 
nors musų nepasiruošimas 
stato pavojun musų saugu
mą ir pasaulio taiką.

Tie patys žmonės 1941 m.
Vokiečiai šitokių prisipa- užvertė kongreso narius pro

žinimų nereikalaudavo ir 
jei turėdavo pakankamai 
medžiagos, tuom pasiten
kindavo ii- patys kaltinamą
jį aktą surašydavo ir čia 
pat sprendimą dalydavo.

Slapti Teismai
Veik kaio taisyklė, kaip 

vieni, taip ir kiti jokių viešų 
teismų nesudarydavo, bet 
tardytojai savo nuožiūra 
bausmę paskirdavo. Tik 
kriminalistams nusikaltę

testais prieš pratęsimą Se- 
lective Service ir Training 
Act. Protestuoja agentai 
taip vadinamų “spaudimo” 
grupių, kurie blogo velija 
šiai šaliai. Didžiuma ame
rikiečių trokšta matvti stip
rią Ameriką. Gaila, kad 
dauguma žmonių nepasida
lina savo nuomones ir ne
praneša savo kongresmo
nams, ką jie mano.

Kad Amerika visuomet
liams bylas sudarę perduo- i asiliktų stipri. Amerikos 
davo teismui. Politiniai jo- karo veteranai nutarė pra

dėti visą tautą apimančiąkių teismų neturėdavo ir 
jiems bausmės būdavo ski
riamos pačių tardytojų.

Kaip vieni, taip ir kiti. 
suimtųjų žymesnę dalį pa
siųsdavokitos buvo skirtos žmonių s‘’Jsa?Y0 1, koncentracijos 

naikinimui - stovyklas. Kas buvo lvgu

i______
H. Wallace viename lais-; 

ke prezidentui Trumanui 
sakė, kad šalia atominių 
bombų dabar yra išrasti ki
ti karo ginklai, kaip radio-' 
aktingi nuodai ir biologinio 
karo išradimai.

^Generolas A. H. Waitt, 
cheminio karo specialistas, 
pripažįsta, kad Amerika 
turi suradusi galingus nuo
dus, kurie gali išnaikinti vi
sokią gyvybę priešo žemėje. 
Galingieji nuodai gali iš
nuodyti žmones, gyvulius ir 
net augalus. Biologinio ir 
cheminio, karo ginklai yra 
tiek pat. jei tik nebaisesni 
už atominius ginklus.

Gilioj senovėj karai buvo 
vedami dėl išnaikinimo prie
šo žmonių ir užgrobimo jų 
žemių ir kitų turtų. Vėliau 
karai buvo vedami dėl pa
vergimo priešo žmonių ir 
padarymo iš jų vergų? Ka
da atėjo žmoniškesni lai- j 
kai, karai buvo vedami, kad 
primetus priešo tautai savo 
valią. Taip skelbė garsus 
vokiečių karo specialistas 
Clauseuitz. Jam karas bu
vo “ta pati politika vedama 
kitokiomis priemonėmis.”

kovą, kurios tikslas bus už 
tikrinti tinkamą militarinio 
lavinimo programą. Tam 
“Veterans Division of the 
Citizens Committee for Mi- 
litary Training for Train- 
litary Training of Youngnaikinimui. ..... , x.

Lietuvoje vokiečiai taip ™irciai Pasir_|Men” šaukia Nacionalinio 
zo policijos. cetniKai lamo- Pat turėjo įrengę koncent- p™5*'‘ ^ Saugumo konferenciią New
si sunkiai prieinamuose kai- raciJos stovyklas, bet šios ,.;narn; k.,' ■ " iš karto Yorke spalių 5 d. Tie, kū
nuose ir daro užpuldinė i- stovyklos buvo tik pereina- ' rie kovojo, kentėjo ir lai
mus ant rusu pastatytos vai- m? pobūdžio, arba į jas ‘ mėjo paskutinį karą. ragins
■žios žandarų ir valdiniu- skirdavo tik trumpesniam Stovyklų Rūšys aprūpinti Amerikos saugu-
{U ‘ laikui, šiose buvusiose Lie- Bolševikai’ tokias aukas mą. Tai remtinas žygis.u

Taip' buvo “žmoniškais” 
19-jo amžiaus laikais.

Dabar yra kitaip. Nacių 
Vokietija vedė antrą pasau
lini karą už priešo šalių 
žmonių pavergimą ir jų 
turtų užgrobimą. Sovietų 
Rusija “vidaus karo” eigo
je laiko 15 milionų žmonių 
vergų stovyklose. 0 ateities 
karai grįš į gilią ir žiaurią 
senovę, kada karai buvo 
vedami su tikslu visai iš
naikinti priešo žmones ir 
užimti jų gyvenamą vietą. 
Su mokslo pažanga žmoni
ja grįžta į barbariškus lai-

MARŽALAS ŽUKOVAS 
LANKO BALKANUS

Perkeltas į Odesą rusų 
maršalas Žukovas dabar 
lankosi Balkanuose ir ap
žiūri rusų kariuomenės da
lis Bulgarijoj, Jugoslavijoj, 
Albanijoj. Ėjo kalbų, kad 
maršalas Žukovas kuo tai 
nusikalto Stalinui ir dėl to 
buvo pasiųstas į Odesą. Da
bar kalba, kad Žukovas 
bus vyriausias karo vadas, 
kada rusai puls Turkiją ir 
Graikiją Balkanuose.

WūlK
ATS'DARO PANEDELI

8 Šiurpios Lenktynės Kasdien

RUGSĖJO 30 IKI SPALIU 2S
*

Pirmos Dienos Ypatybė

The Governor’sHandicap ||
Pridėta $7.500

Daily Double Baigias 1:10 P. M.
Po to iki 1:30 P. M.

World Series Pasėkos
Inningas po Inningo

Nuvažiuot salima Ei. B. & M. ir Husais
Daug Nemokamos Vietos Karams
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Arabai Ima Ginklus
Palestinoj ikišiol triukš

mavo žydai. Dabar ir ara
bai pradeda švaistytis su 
ginklais. Sako, 25,000 ara
bų Palestinoj esą apginkluo
ti ir gali stoti i karą prieš 
Palestinos žydus. Tuo tar
pu žydų teroristai tęsia pa
sikėsinimus ir plėšimus.

De Gaulle Politikoje
Generolas de Gaulle vėl 

išeina i Francijos politiką. 
Jo šalininkai įkūrė “golistų 
uniją,” politinę organizaci
ją, kuri žada išeiti į rinki
mų kovą. Pats de Gaulle 
griežtai pasisakė prieš bai
giamą svarstyti parlamente 
naująją Francijos konstitu
ciją.

Europos Federacija
W. Churchill, anglų karo 

vadas, kalbėjo Ciuricho 
mieste, Šveicarijoj. Jis sa
kė, Europa žus, jei jos tau
tos nesusijungs į vieną fe

Brazilijos Rašytojai
Brazilijos valdžia išleido 

įstatymą, kuris paliuosuoja 
nuo mokesčių rašytojus ir 
žurnalistus. Jie nemokės pa
jamų mokesnių, o jei pirks 
namus, tai bus atleidžiami 
ir nuo namų pirkimo mokes
čių. Brazilija sako, reikia 
skatinti ir remti plunksnos 
darbininkus. Cenzūra žada
ma irgi panaikinti.

Graikas ir Rykliai
Graikas Stefenopos suma

nė nelegališkai atvykti į 
Ameriką. Jis pasislėpė lai
ve, kurs plaukė į Ameriką. 
Kada laivas buvo arti Flo
ridos pakraščių, Stefanopos 
įšoko į jurą ir išplaukė į 
krantą. Belaukiant jam jį 
užpuolė rykliai ir norėjo su
ėsti. Jis apsigynė su peiliu. 
Dabar jį suėmė policija ir 
nori deportuoti.

SENA SMUIKĄ Lietuvos Našlaičiai Amerikoje Reumatiški Sbnsnai PAJ IEŠKOJIMAI

Aliumini jau* Gausybė
Ateinančiais metais A- 

merikoje bus pagaminta 
deraciją. Pradžiai Churchill (3,000,000,000 svarų aliumi- 
siulė, kad Francija susi-1 nijaus. Iš to lengvo metalo 
jungtų arčiau su savo bu-Įgaminami indai, o per karą 
vusiu tradiciniu priešu —I iš jo dirbo orlaivius. BetJ
Vokietija ir padėtų nagrin 
dą Europos federacijai.

Kriminalizmas Japonijoj
Kriminalizmo banga siau 

čia visoje Japonijoje. Ba
das didina visur besireiš
kiantį pokarini kriminaliz-

1944 metais aliuminijaus 
Amerikoje buvo pagaminta 
tiktai 900,000,000 svarų.

Airių Laivynas
Mažiukė Airija planuoja 

turėti karo laivyną. Kol kas 
ji karo laivų kaip ii neturi.

Deksnio Galinga Mostis, sudaryt* 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, dildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir-'su: 
pimą. dieglius, šaltį. Dauįpimui žmo. ‘ 
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS O1NTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00;
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00. (29-7)

DEKEN S OINTMENT CO.
P. O. Boa 666. Newark 1. N. J.

PARSIDUODA FARMA

Pajieškau brolio Petro Kuodžio, 
kilusio iš Ukmergės apskrities. Kur
klių miestelio, gyvena Montreal, Ka
nadoj. Turiu svarbų laišką iš Lie
tuvos, prašau atsiliepti šiuo adres- 

(39)
KASTCIA ALESIUNAS,

55 Camden St., Newark, N. J.

Pajieškau pusbrolio Juozo Palio
nio, kilusio iš Rumbonių parapijos, 
Panemunikų kaimo, gyvenusio Brook
lyne. Kas jį žino, ar jis pats, teik
sis atsišaukti šiuo adresu: (40)

ONA PALIČAUSKAITĖ 
(po vyro Sarpalienė)

14 N. Elmwood Avė., Baltimore, Md.

Jauna smuikininkė, Doro
thy Powers, nusipirko seną 
Stradivariuso dirbtą smui
ką, 235 metų amžiaus senu
mo. Stradivarius buvo gar
sus įtalų smuikų dirbėjas, 
jo padirbtos smuikos yra 
labai .aukštai vertinamos ir 
skaitomos geriausios. Pa
saulyje nedaug bėra Stradi
variuso dirbtų smuikų. Ši 
ta, čia paveiksle parodyta 
smuiką, turi vardą “The
Earl of Plymouth.

mą. Ypatingai Japonijoje Kad išmokius busimus ka 
paplito “kidnapinimas” tur- ro laivų vadovus, Airjia mi
tingų žmonių su tikslu gau
ti išpirkimą. Daug pasitaiko 
ir seksualinių žmogžudys-

tarė pasiųsti būrį jaunų vy
rų į Amerikos ir Švedijos 
karo laivyno mokyklas, o

čių. Policija nepajėgia kri- tuo tarpu pati Airija bandys 
minalizmo sulaikyti. -įsigyti karo laivų.

ir r\ ir
i
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LAWRENCE, MASS.

Margumynai
Lietuvių Ukėsų Kliubas 

šiais metais prisirengė per- 
remontuoti beveik visą na
mą. Jau nemažai darbo pa
daryta. perdažyta didžioji 
svetainė, kuri labai gražiai 
atrodo; taipgi gražinama ir 
apatinė svetainė su kamba
riais. Manome, kol užeis 
šaltesnis oras. bus viskas 
užbaigta.

—o—
Buvo renkama ir jau yra 

surinkta lietuvių tarnaujan
čių ir tarnavusių Dėdės Ša
mo tarnyboj, kaip vvrų 
taip ir merginų vardai ir į- 
dėti į gražų rėmą kliube po 
stiklu. Lawrence, Methuen. 
Andover ir iš visos Lawren- 
co apielinkės iki šiol jau 
yr asurinkta 520 tarnavusių 
vardų. Kol kas dar visai nė
ra sutvarkyta su atspausdi
nimu. bet greit gal bus ir 
tas reikalas atliktas. .

—o—
Liet. Uk. Kliubas nutarė 

surengti visiems lietuviams 
tarnavusiems tarnyboj vel
tui banketą, kaipo pasitiki
mą parvvkus į namus ir pa
gerbimui už jų didelį pasi
šventimą kovoj už laisvę ir 
demokratiją, už savo kraštą 
ir visų tautų laisvę. Kol ka? 
diena dar nėra paskirta.

—o—
Lietuvių Moterų Piliečių 

Kliubas nutarė ir pasiuntė 
lietuviams našlaičiams pa
gelbėti arba dėl partrauki- 
mo į Ameriką šimtą dole
rių.

—o—
United Lithuanian Relief 

Fund 49 skyr. turėjo savo 
susirinkimą rusgėjo 8 die
ną. Nutarė paaukauti lietu
vių našlaičių pagelbai $50 
Taipgi dar pirmiaus aukavo 
dėl paišiukų pirkimo išvie
tintų lietuvių mokvkloms 
Europoje, A. Bilą, Mrs. R. 
Žuromskis ir Mrs. Tsabel 
Billa. Paišiukai nupirkti ir 
išsiųsti centrą n. Taipgi dar

Šiomis dienomis į Ame- klases. Nežino, ar turi Ame
riką atvyko septyni Lietu- rikoje giminių, ar ne. 
vos našlaičiai : šie našlaičiai laikinai bu-

Stasys Siutilas. 17 metų vo apgyvendinti Našlaičių 
amžiaus, gimęs Žemaitijos Priėmimo Centre, New Yor- 
Naumiesty, Pažaliojoj. Tė- ke, o iš ten berniukai išvy- 
vas Antanas, motina Pet- ko į Marianapolio Kolegi- 
ronelė Kuršytė. Su tėvai at- ją, Thompson, Conn., kur 
siskyrė 1944 m. Baigė dvi jie apsigyvena ir mokysis, 
gimnazijos klases, taip pat Mergaitės išvyko į šv. Pran- 
šoferių kursus. Amerikoje ciškaus Akademiją, Pitts- 
turi dėdę Vladą Siutilą, bet burghe, kur jos bus apru-
nežino, kur jis gyvena. pintos pragyvenimu ir mo- --------

_ __ ,. . , kslll 24 akrų farma. Graži vieta. Lau-Jonas MaitmkUS, 16 m., . ., kai įdirbti. Yra kiaulių, karvelių,
Lllokėl nTplŠlll .Anksčiau 1 AmeilKą cit bičių. Kaa myli šituos gyvulėlius,
Juozi. S vyks našlaičiai štai ką

na Stasė Razbadauskaitė. kiaT- . A . T>- ,farmos- ° Caro m,este yra darbų
Atsiskyrė nuo tėvų 1944' . Adomonyte ir Biru- 
m. Baigė 4 gimnazijos kia- te Kungyte šiuo metu gy- 
ses. Amerikoj turi giminių, Vargdienių sese-
bet nežino jų pavardžių ir les, I utnam, Conn., kui jos 
adresu ‘ panko mokyklą. Kaip pra-

Aivydas Šimonis, 15 me- neįa globėjai, abi labai 
tų, gimęs Kaune. Tėvas Ka- gabi°s mokines 11 iki šio
zys,motina Teodora. Ame- įalfjerokai Pramoko an^ 
rikoje turi dėdę. Brooklyne. kalbos. .
Baigęs tris gimnazijos kia- Valentina Naujokaityte 

kuri laiką gyvena pas savo 
tetą Bostone.

Vytautas Plungis šiuo 
metu gyvena vienoje lietu
vių šeimoje, Bridgeport,
Conn.

Taigi, visi 11 našlaičių,

PALAIDOJO ORLAIVIO 
NELAIMĖS 26 AUKAS
Belgų transporto orlaivis 

nukrito į jurą netoli New- 
foundland salos. Iš 44 ke
leivių, 26 žuvo, o kiti buvo 
išgelbėti per didelį vargą. 
Išgelbėtus keleivius atga-

Jonas Kružinauskas, 16 
metų, gimęs Alvite, Žvan
gučių kaime. Tėvas Jurgis, 
motina Uršulė Našukaitytė. 
Baigė dvi gimnazijos kla
ses. Giminių Amerikoj ne
turi.

Albina Raulynaitytė, 13 
metų, gimus Vilkaviškyje. 
Tėvas Petras, mirė Lietuvo
je. motina Jieva Trapavičiu

Pardavimo priežastis senatvė. Dau
giau paaiškinsiu per laišką.

J. DERMEI KIS,
R 3, Box 208, Caro, Mich.

Pajieškau P. Stanaičio, kuris buvo 
išvietintas iš Lietuvos į Vokietiją, ir 
Juozo Kuncųs. kilusio nuo Veliuonos. 
Daugiau žinių suteiksiu kai atsi
šauks. Mano adresas toks:

WM. MASTE1KA.
, Hancock Street,

’ I)over-Foxcroft. Me.

80 AKRŲ FARMA

Parsiduoda 80 akrų farma, su tro 
bėsiais ir gyvu inventorių. Yra dir
bamos ir plaunamos mašinos. Elek
tra. 4 mailės nuo Medford, Wis. 
prie kelio. Daugiau žinių suteiksiu 
per laišką.

FRANK MICKLO,
Rt. 7, Michigan Avė. 

Rockford, III.

APSIVEDIMAI
Mergina ar našlė

Reikalinga gyvenimo draugė, ne 
sunkesnė kaip 145 svarų, nemažes
nė kaip 5 pėdų 3 colių, sveiko kūno 
ir proto, be tikėjimo skirtumo ir 
kuri norėtų gyventi ant ūkės. Aš 
esu visai vienas ir žinių apie save 
suteiksiu per laišką. (39)

L. K.
R. 1, Box 351, Batavia, III.

FARMA, NAUJA STUBA

Farma su nauja stuba, elektros 
furnace, miestavas vanduo, arti prie 
miesto, su apie 100 akrų žemės.

ytvvkiisin iki činl i Ameri-’Yra rniško> malk»,. pievų, išdirbtos atvykusių iki sioi j Amen )žcmča Taip pat yra ukio mašinų> 
ką, ŠIUO metu yra aprupin- karvių, arklių. Kas nori ant ūkės
ti ne tik nraovvenimu beti^era' pragyventi, kaip aš per 25 U ne UK pi agy veniniu, uci metus p^^yve^u, ui atsišaukit. 
ir mokslu. i Vasarą nereikia karvių šerti bamė-

Tuo tarnu vra žinių, kad/®v?erx;2nmenT^iuf’ .°,žiTmą už.te.nka ... , savo šieno. Todėl išlaidų mažai, o
tė. Baigė viena gimnazijos netrukus iš Europos atvyks uždarbis geras.

- - - - - • Amerikim daugiau IJetuvos ;e^u, randasi vyrų kurie
... , ... turit prastus darbus ir norit pasi-

naSlaiČlU, kurie Čia 1’aS nUO-j gerinti gyvenimą, čia randasi už- 
širdžią Amerikos lietuvių, t®ktinai »erų darbų krėsiinėj (for- 
globą 11' pagelbą, kulia ru-Į Suteiksiu jums gerą užmokestį

Pajieškau apsivedimui gaspadinės, 
kuri nevartoja svaiginamų gėrimų. 
Prašau kreiptis šiuo adresu. (29)

TONY L.,
675 E. 8th St.. So. Boston. Mass.

klasę. Giminių Amerikoje 
neturi.

Danutė Vasiliauskaitė, 16 
metų, gimus Kaune. Tėvas 
Aleksandras, motina Zosė. 
Baigė 5 gimnazijos klases.

beno į artimiausią ligoni-’Amerikoje giminių neturi, 
nę, o 26 žuvę keleiviai bus, Anelė Stumbrytė, 16 me- 
palaidoti Nevvfoundland tų, gimus Alvite, Žvangučių 
dykioje vietoje. kaime. Baigė 5 gimnazijos

randasi kliube atneštų pa
aukuotų drabužių. Jie siun
čiami į centrą.

—o—
Lietuvių Draugijų Sąry

šis jau gerokas laikas kaip 
gyvuoja ir veikia kaip cen- 
tralinis draugijų komitetas. 
Per visą karo laiką jis ne
buvo surengęs išvažiavimo 
į laukus, bet dabar nutarė 
padaryti gražų išvažiavimą 
pagrybauti. Išvažiavimas į- 
vyko rugsėjo 22 d.. Lietu
vių Tautiškame Parke. Me
thuen, Mass. M. S.

BALF SEIMO 
REIKALU

BALF seimas bus spalių 
18-19 dd., penktadienį ir 
šeštadienį, Hotel McAlpin, 
34th St ir Broadvvay, New 
Yorke. Seimo posėdžiai bus 
pradėti 10 vai. ryte, o at
stovų registracija bus nuo 
9 vai. ryto.

Seime sprendžiamą bal
są turės tik BALF skyrių 
teisėtai išrinkti atstovai.

Pakartojame: skyriai ren
ka po vieną atstovą nuo 25 
pilnai užsimokėjusių narių. 
Skyriai, kurie neturi 25 na
rių, gali rinkti po vieną at
stovą.

Apie atstovų išrinkimą 
reikia tuojau pranešti 
BALF valdybai. Visi atsto
vai turi būti aprūpinti įga- 
lioiimo raštais.

Butų labai gražu, jei sky
rių atstovai galėtų atvežti 
savo sveikinimus, paremtus 
pasižadėjimais busimiems 
vajams arba jau gatavas do
vanas.

Seimas bus užbaigtas 
spalių 19 d. vakariene, ku
rioje tikimasi turėti visus 
seimo atstovus ir svečius iš 
vietos ir apylinkės. Jei iš 
skyrių vyks ne tik atstovai, 
bet ir svečiai, butų gera ži
noti, kokiam skaičiui daly-1 
vių palikti vietų vakarienė
je. I

BALF Valdyba.

Pajieškau merginos, arba našlės, 
net ir gyvanašlės, kad tik turėtų 
divorsą. Aš irgi esu gyvanašlis, 54 
metų amžiaus, taigi ir moteries no
riu panašaus amžiaus, nuo 48 iki 
56 metų. Aš turiu drapanų taisymo 
ir valymo biznį, taisau ir perdirbu 
moteriškas ir vyriškas drapanas. Tai
gi butų gerai, kad ir moteris nusi
manytų apie tokį darbą. Katros dirb
ti nenori, o tik pinigų ir po beer- 
gardenus valkiotis, tai tokios tegul 
geriau neatsišaukia. Aš nepavydžiu 
moteriškei pavalgyt arba alaus stik
lą išgert, bet ji neprivalo kasdien 
būti girta. Toks tai jau ne gyveni
mas. Aš laukiu atsakymo tik nuo 
tokių, katros nori teisingai gyventi, 
ir atsakymą duosiu tik toms, kat
ros prisius savo paveikslą. Aš ne
priguliu nei prie katalikų, nei prie 
komunistų. Mano adresas: (39)

P- P. M.,
Remkit biznierius, kurie < 2721 Myrtie st., Detroit 8, Mich. 

Fondo Komitetas, skelbiasi “Keleivyje.” j KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

ir
Kam jumspinasi Lietuvių Našlaičių:rluo^u vieta gyventi... . . vargti kur mamose už mažas algas.Komitetas, veikiantis prie Atsišaukite pas,

Bendrojo Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo

Lietuvių Našlaičių

FRANK ALISAUSKAS,
133 Clark St., Gardner, Mass.

LAGER & /AtUE
■>MFANY • CMNSTOH • RHODC 1MLAN0MARKAGAN

W/7W

Aukso Altoriukas, maldų knygelė, 
Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido 

$1.7*
Vainikėlis, maža maldų knygelė, 

mišios su paveikslais, drūtais apda
rais ........................................... -.. 66c.

Pekla, kur ji yra ir kam reikalini 
ga, su kankinimo įrankiais .... 30c.

Raktas į Gyvenimą, atsidaryk du
ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta
vo laimės gyvenimo turtus, arba 
meilško apsivedimo gyvenimas $1.00

Nebijok Mirti, knyga su paveiks.

OUALITY
lais ............................................... 60c.

Kapitonas Velnias, didelė,' 3 tomų
knyga .......................................... $1.50

Duktė Marių, graži apysaka 26c. 
Lengvas būdas išmokti anglų kal

bos be kito pagalbos .............. 35c.
Neužmokamas Žiedas, graži apy

saka ............................................. 25c.
Gudrus Piemenukas, vargo apsa

kymai ......................................... 26c.
Erodas Boba ir velniškas tiltas 

.............................. 35c.
Kaip Duktė gyveno pustynėj 25c. 
Sapnų Knyga su paveikslais, ap

daryta ....................................... $1-35
Stebuklingas Zerkolas. graži apy

saka .............................................. 25c.
Grigorius. gražus skaitymai 30c. 
Užkeiktos 3 karalaitės .... 25c. 
Keliauninkai į Palestiną .... 30c. 
Virėja-Kepėja, Vaikų Augintoja ir 

Vyrų Užlaikyto ja, apie 450 visokių 
reeceptų, kaip geriau jiems tikt $1.00 

Salemonas. laimių knygutė 15c. 
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno 

..................................... 20c.
Burykla ir Burtininkas .... 35c. 
Karvės ir nauda iš jų, geresnių 

sūrių padarymas, su paveikslais 25c. 
Istorija seno ir naujo testamentų.

su paveikslais.  ............. 35c.
Nedoras Žydas, jaunų merginų 

kupėius ......................................... 50c.
Ponsko Piloto galas .............. 10c.
120 Dainų Kinkinys .............. 75c.

ISavizrolas. juokingi skaitymai 50c.
Girtuoklio Gyvenimas .......... 35c.

Kantičkos, šv. giesmės .... $2.50 
Gromatos į Lietuvą, su dainelėm, 

15 skirtingų pasveikinimų, tuzinas 
40c., 3 tuzinai už $1.

ŽOLES ARBATOS FORMOJ 
Nervų suirimas ir nemiga ,, 85c.
Nuo cukrinės ligos .................. 80c.
Vidurių valytojas ...................... 60c.
Nuo veneriškų ligų .............. $1.20
Skausmingų mėnesinių reguliatorius

.....................................  60c.
Nuo dusulio, kosulio ir mainų

asthmos ....».........................  60c.
Nuo vandenligės ...................... 60c.
Nuo užsisenėjusio kataro bei hay

fever ......................................... 85c.
Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 60c. 
Nuo visokių reumatiškų skausmų 60c.
Vyriškumo pataisymas ........... 85c.
Trajankos, stambios .............. 60c.
Kamparas, pakelis .....................  35c.
Plaukų augintojas — saugoja juos

nuo pražilimo ...................... 60c.
Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
Nesišlapink miegodamas .......... 60c.
Nuo nutukimo, eik kudyn .... 85c. 
Nuo surūgusio pilvo (heart bum)Tyra mostis. nuo bile kokio nie
žulio, Rožės, Pailių. Poison Ivy, gy
do visokius skaudulius, apdegimus
ir Lt. ..................................... $2.25
Pailių arbata arba mostis .... 85c.

M. ŽUKAITIS, (41)
SS5 Dean St.. Spencerport, N. Y.

PAAIŠKINIMAS: Del aukščiau 
skelbiamų knygų prašome kreiptis į 
patį skelbėją. “Keleivio'’ administ
racija jų nepardavinėja.

“KeL“ Administracija,

t I I
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Moterų Skyrius
ši SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Nerimsta Savo Kaily
Musu lietuviški burliokai'-važiuoja Rusijon, daugina 

nerimsta savo kaily, ir ga- jos vaisku ir jos uteles mai
ną. Jie visur jieško prieka-'tina.
bių ir tai vieną, tai kitą ge-! A. J. sako, kad Stalinas 
rą žmogų per savo purviną nieko daugiau nenori, tik 
spaudą išdergia. Dabar jie kad Rusija butų didelė ir 
pradėjo kabinėtis prie mu- tvirta šalis. Matyt, A. J. ne
su gerbiamos Moterų Sky-’ supranta, kam Stalinas to 
riaus vedėjos, draugės M i- nori. Aš pasakysiu jai, kad 
chelsonienės. Jie dūksta.'jis ruošiasi vėl prie karo. 
kam ji savo skyriuje patai- Jam vėl reikės daug karei-
pino ištrauką iš amerikie- vių ir darbo vergų, todėl ir 1- U.f 1 ‘ _ - ,1____ „cių dienraščio, kurioj ne
prielankiai kalbama apie 
dideles šeimas ir motinoms 
už tai teikiamą valdžios at
lyginimą. Maskvos pastum
dėliai išskaitė tenai agita
ciją už gimdymų kontrolę 
ir surado kitokius baubus.

Gimdymų kontrolė, sulig 
jų dabartinio nusistatymo, 
yra didžiausia nelaimė mo
teriai. Jie tvirtina, kad mo
terys tik tada bus laimin
gos, kada gimdys vaikus 
kas metai ir gaus už tai šio
kį tokį valdžios atlvginimą, 
o kartais net ir kokią bliz
gančią “cacką.”

Nors to straipsnio pati 
draugė Michelsonienė nėra 
šė. bet ji talpindama ji nu
sidėjo prieš komunisčių 
dumalogiją. Antra, jos dar 
surado, kad net 1944 me
tais drgė Michelsonienė ra
šiusi, kad Rusijoj Moterų 
laisvė panaikinta. Komunis
tams to perdaug. Atsirugę 
po dviejų metų. jie savo 
čničagiškėj “Vilny” net 
lintas kartas jieško prieka
bių prie musų skyriaus ve
dėjos.

0 aš jums pasakysiu, kad 
ir šiemet ir 1944 metais 
draugė Michelsonienė rašė 
šventą teisybę. Kokią lais
vę gali moterys turėti Ru
sijoj ar Lietuvoj, kuomet 
po Stalino diktatūra nei 
vienas pilietis jos neturi? 
Kokia gali būt motinoms 
laisvė ir laimė gimdyti vai
kus kas metai ir. atidavus 
juos svetimai globai, pa
čioms eit vergų darbą dirb
ti? Mano manymu, tai di
džiausia motinai nelaimė. 
Tai tikra vergija!

Jei tai yra tokia “laimė,” 
kaip A. J. “Vilnyk tvirtėta, 
tai kodėl ji, vietoj kitas kri
tikuoti ir šią šalį visaip nie
kinti, nevažiuoja į Stalino 

vaiku jam perėti?“rojų”

siūlo dovanas už dideles 
šeimas. Kuo daugiau vaikų 
išperėsi, tuo viernesnė ir 
aklesnė busi. Už tą nuopel
ną Stalinas užkabins ant 
krutinės blizgančią bleku- 
tę-

Bet aš pasakysiu, kad jei 
tas jūsų “saulė” neužsprings 
berydamas svetimas tautas, 
tai gal ir mums teks ginti 
savo kraštą. Musų komunis
tai elgiasi lygiai kaip ta* 
degloji po ąžuolu, kuri pri
ėdus gilių, knisa jo šaknis, 
bet nepakelia akių aukštyn 
pažiūrėti, iš kur tiek gero 
maisto gauna. Jie šioj ša
ly naudojasi visokia laisve 

* ir gerybėmis, bet vistiek ją 
šmeižia ir niekina. Jos de
mokratiją vadina “supuvu

BOVELNINĖS SUKNELĖ MOTERIMS

Pho(u» Courteay Cotlon-Teztile (luinute.

Gerai parinktų spalvų bovelninės suknelės padeda subrendusiom leidėm 
išlaikyti gražią “liniją” ir figūrą. Bovelninės suknelės dabar įeina vėl į ma
dą ir subrendusioms moterims nešioti.

iii vy x\ x cx v x i cx v cx a x a ca v< » v* • •
šia kapitalistų tvarka.” Jeį. jos pamiršo, kaip jos sauk- 
gu jums taip kvepia rusiška!te saukė, ^4° daugiau 
smala, tai ko jus čia tupit’i'uiku darbininkes motinos 
Važiuokit ton šalin, kuria' pagimdo, tuo daugiau bus 
taip garbinai ir kuri jum? kanuolem pašaro? O gal jos 
tokia gera. tik man0’ ka(* musU atmm-

Bet aš manau, kad jus nu 
jaučiat, kokie pyragai te
nai. Jus žinot, kad jei tenai 
prieš Stalino valdžią pradė- 
tumėt taip burnoti, tai tuoj 
būtumėt pastatyti prie sie
nos ir “do svidanja, tova- 
rišč”!

Taipgi tie musų raudoni 
vėžiai (nors dažnai savo 
spalvą maino) pamiršo, kaip 
jie rėkė prieš Musolinį, 
kuomet tas pradėjo reika 
lauti daugiau vaikų ir įve
dė dovanas motinoms už

tis tokia trumpa? Mano, 
jog pamiršom ir nežinosim, 
kad jus ir vėl ragožium ap
sivertė ir priešingai kalba 
tam, ką seniau išsijuosusios 
skelbė. Kodėl jos be jokios 
gėdos taip nuolatos maino 
savo kailį?

Ką draugė Michelsonienė 
rašė. mes atmenam ir ži
nom, jog tai tikra tiesa. 
Mes suprantam, kad dide
lės šeimos priveda žmoniją 
prie skurdo ir moterį prie 
sveikatos suirimo; o jeigu

•V ’ P. J .. P . ’ . čia negera tvarka, kaip ji
rašo, tai tegul ji važiuojada jis didelių šeimų moti

nas apkarstė medaliais. Kai 
tai darė Musolinis, tai bu
vo didžiausias moterims pa
žeminimas; bet kuomet da-

“didžiausia laimė.” Ar dar 
reikia didesnio aklumo?

Aš labai gerai pamenu

savo numylėton Rusijon ir 
kiek tik ištesia, tegul ten 
daugina komunizmo veislę. 
Gal ir ji gaus kokį blizguti
rįua Stalino. - < - ;

Barbora Gurskien:.

APIE VALGIUS

MEILES GALAS...
Liečia kas širdies man jausmą.
Noris skristi, kad ir tuoj 
Ten, kur nėra meilės skausmo,
Kad ir šiandien, ar rytoj...

Ne dėl skurdo nelaimingas,—
Su vargdieniais žengti miela,
Bet dėl meilės veidmainingos,—
Ji kankina mano sielą...

Į nežinomąją vietą
Traukia širdį taip stipriai,
Gal užmirš šią dalią kietą
Ten, kur dūksta sūkuriai.

Ten. kur nors, aukštai, dausose.
Ten. Pegaso kryžkeliuose,
Tartum skraido tuštumose 
Laimės juostom apsijuosę.

Ten, tarytum, meilės galas.
Ten siela gal pasilsės.
Tai poetų idealas.
Jei nuskristi kas galės.

Kas nuskris, neapsigaus.
Nors dangaus tenai neras,
Bet širdis ramybę gaus>->.. .
Meilės skausmo nesupras...

J. Steponaitis.

Tegul ir kitos jos vienmin- tuos laikus, kada visos ko- 
tės, kurioms šioj šaly vis- munistės galvas guldė už 
kas “supuvę” ir “bloga,” gimdymų kontrolę. Nejaugi

ADOPTAVO VAIKĄ IR KANKINO

PIKELIS IŠ ŽALIŲ 
TOMEIČIŲ

Paimkit bušelį žalių to
meičių. supiaustykit. pasu- 
dykit gerai ir palikit pasto
vėti per naktį. Iš ryto nu- 
sunkit sunką, kokia bus at
siradusi. Supiaustykit apie 
tuziną vidutinių svogūnų ir 
dėkit viską į puodą eilėmis, 
kiekvieną eilę apibarstykit 
šiais prieskoniais:

6 sukapoti raudonieji pipirai
1 puodukas cukraus

3 šaukštukai .druskos 
2 šaukštai ‘comstarch'

i”Keleivio” Knygos
AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako. kad buvo, o moks
las sako. kad nebuvo. Jeigu buvo, 
tai kaipgi Nojus butą galėjęs su
rinkti i kelias dienas visų veislių 
gyvūnus, kuri? gyvena išsimėtę po 
visų žemės kamuolį? Kaip jis ga
lėjo tucs gyvūnus prastoj savo ar- 

| koj sutalpinti ? Iš kur ėmėsi tiek 
Į vandens. 1 ad visų žemę apsemtu ?
* Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
. iš Nojaus šeimynos galėjo atsiras- 
į ti po tvano juodveidžiai ir kitų veis

lių žmonės? šitie ir šimtai kitų 
klausimų, j kuriuos negali atsakyti 
jokis kunigas, yra nuosakiai ir aiš
kiai i-dėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kuni
gų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ........................................... 25c.
TABAKAS.

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės nikę! Pagal A. Apolovų ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mase. 
1909 m., pusL 63.......................... 25c.
SOCIALIZMO TEORIJA.

šia veikalas trumpais ir aiškiair 
faktais parodo, Kaip iki iiol keitės: 
draugijos formos, ir kodėl turės būt- 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 26e 
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Vei
kalas perstato nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusL 61.......... 25c.
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetų ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusL Kaina .. >1.25

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVEJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
>ki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko 
kius dievus garbino senovės indai be 
arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai į 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die 
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko 
kius jie santikius su žmonėmis tarė 
jo. Knyga stamLi ir labai užimanti, 
fai yra tikra tikėjimų istorija. $1.0<

MATERIALISTIŠKAS 
i ISTORIJOS SUPRATIMAS.
I

I

patarimai

Kad auksuoti

Si knygelė aiškina proletariato fi 
lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kat 

pasaulyje įvairiausius nuoti 
tai perskaityk šitų knygelę 

AJIIDB lUIMl IčlXįįV». Siijęe 
jantiems darbininkams neapkaš- 
nuojama. Kaina ........................ 25t
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Dovana

Tomeites nuplikyk karš-' -*aa auksuotl paveikslų 
tu vandeniu, nulupk ir su- nePaJ.U(W Ju°s rei-
nianctvV Tn;„ -.-.z kia nuvamisiuot baltu varni-

sium. kol jie dar nauji.

Geriausia dovana yra 
ta, kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.

Tokia lovana yra tik 
viena—geras laikraš
tis. Ji visuomet nauja.

Užrašyk savo draugui 
“Keleivį.” Tegul jis 
lanko jį per 52 savai- 

° tęs f. meriiš.

Kas savaitę ‘Keleivis’ 
jam teiks naujų žinių 
ir primins aukotoją.

“Keleivis” kainuoja 
tik $2.50 metams.

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

irtyk svogūnus, pipirus 
salierus. Sudėk visus “spai-
sus” į maišelį, pasiutą iš fl„TA - ...
“cheese eloth,” arba bileĮtuvo asme™ rankšluosčiu.

Niekad nešluostvkit skus-

Paveiksle parodyta Susan Erickson, 3 metų mergai
tė, buvo adoptuota dvejų beširdžių žmonių, L. Erick- 
sono ir jo žmonos Jievos. Mergaitė kartą atsisakė val
gyti pusryčius, tai “tėvai” dėl to įsiuto ir mažą mer
gaitę primušė, kad ją reikėjo padėti į ligoninę, o neti
kusius auklėtojus — į kalėjimą. Iki teismo “tėvai” lai
komi kalėjime be belos.

gazos. Sudėk visus kitus 
daiktus paliekant tik krak
molą. Virink nemažiau va-

r____________ landą laiko. Penkias minu-
1 šaukštukas trintų kvepian-Į^^ P^eš nukeliant nuo ug

nies, sutirštink komų krak
molu, ištirpytu biskely šal
to vandens.' Supilk karštą 
sosą į karštus sterelizuotus 
stiklus, uždaiyk aklinai ir 
padėk vėsioj, sausoj vietoj. 
Maišelį su “speigais” išimk 
pirma, negu imaišysi krak
molą.

čių pipirų (allspice)
1 šaukštas maltų gvazdikų 
1 šaukštas sausos muštardos. 
Užpilkit uksuso, kad vos

apsemtų ir virinkit iki dar
žovės suminkštės. Sudėkite 
į sterelizuotus karštus stik
lus. uždarykit aklinai ir pa- 
statykit vėsioj vietoj.

ČIL1 SOSAS
12 didelių raudonų tomeičių 
4 svogūnai 
2 raudoni pipirai.
2 žali pipirai
1 pundelis salierų
2 šaukštai “mixed piekling 

spices”
2 šaukštai salierų sėklų 
6 čieli gvazdikėliai 
2 puodukai uksuso 
U/j puoduko rudo cukraus

Valgyk lėtai, maistą ge
rai sukramtyk, niekuomet 
nepersi valgy k. Geriau neda- 
valgyt, negu persivalgyt.

BOLŠEVIKUI

Tegu liežuvis virs j moli,
Tegu to kanklės sutrupės.
Kuris parduotų savo broli.
Kurs kraugeriams dainuot 

padės!
P. Vaičaitis.

0T KNYGA!

I

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT!

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitu ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 16e.
LYTIŠKOS LIGOS.

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 26c.
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomiškų klau
simų aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina ................................ lOe.
KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSl- 

STATYDAVO SAU ŽEMĘ
Labai įdomus senovės filosofų da- 

leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.“ 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusL .................................... 10c.

DŽIAN BAMBOS SFYClAL
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, na 

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, hamoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina............. 25c
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1) Na 
ažaitikintis Vyras; (2) Žydinti Giria, 
<3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, bartus ir tt......... lBc
ALKOHOLIS IR KLDlKIAL

Arba kaip tėvų vartojami svaigi 
namieji gėrimai atsiliepia įų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada aor* 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
Bsrskaityti šitų knygutę Kaina lOe
EILES IR STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,___  gražus
daugybė ztraipenių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina ... 26c
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA 

Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Jų tarėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunaa.
Kaina ......................................... 13e.
MONOLOGAI IS
DEKLAMACIJOS. •

1 šioje knygoje telpa daugybė nau 
jų, labai gražių ir juošinrų monoio 
gq ir deklamacijų. Visokios temos:
darbininkiškos, revoliucionieriškot 
tautiškos, humoristiškos ir lsisvama 
niškoe. Visos skambios, visos geros 
Tinka visokiems aptaikščiojimams 
baliams, koncertams ir tt. Antra nv 
gerinta laida. Kaina ................. 2*c
KUNIGŲ CELIBATAS, 

ši knygelė parodo, kodėl Romos

nupuolimas, šių knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 
terįs, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokių kunigų globų. Parašė 
kun. Geo. Townsend Foz, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina ........................................ 2>e
KODfiL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl J1» 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės .................................... 20e

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo 
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 

' žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
, knyga parodo, kodėl taip manoma 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina .................... 26c
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.

Vieno akto vaizdelis ir monolo
gas NAŠLAITE. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusi. 23..................... 10c.

“Keleivi*,” <3$ Broadtray, 
Seeth Boston, Mas*.

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 

Popieriniais apdarais $1.00 
Audimo apdarais $1.25

Kiekvienas turėta papasM sava knygynų aladta tzyga. 
Kiekvienas nusipirkęs tų kaygų pasidžiaugs. Pinigu geriaasia 
«ių«t “Money Orderis.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio” ad- 
re.Aų ir nepamirškit prilipyt uiS centus markų.

“KELEIVIS”
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS-

1 4 I t



Nr. 3b, Rugsėjo 25 d., 154d

LDD SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI

Rugpiučio 31 d. South lygų. Rusų totalitarinis re- 
Bostono Lietuvių Piliečių žimas užėmė nacizmo ir fa- 
Draugijos svetainėje Įvyko • šizmo vietą. Deja, su ap- 
Lietuvių Darbininkų brau-' gailestavimu reikia konsta- 
gijos suvažiavimas. Įtuoti, kad pasaulio demok-

Suvažiavimą atidarė LDD' ratijos, pirmon vieton An- 
20-tos kuopos atstovas drg.' glija ir Amerika, bandė ir 
J. Andrews, iš Somerville,1 šiandien bando užmaldyti 
Mass. Vėliau, patikrinus agresingą rusų diktatūros 
kuopų mandatus, suvažiavi- režimą. Naudos iš to nebus, 
mo pirmininku buvo išrink- Į kaip jos neturėta maldant 
tas drg. N. Jonuška, iš Ros-j Hitlerio diktatūros režimą.
lindale, Mass., sekretorium! Li t žmonės tačiau
— drg. P. Kriaučiukas, iš1 .. . . ,
R. į nenorėjo ir nenori raudonų-

ržemu?u dedama LDD su ’jų okuPantM- Nesuskaitomo- 
. •• * p mis kraujo aukomis jie iro-važiavimo priimtos rezoliu-,^ sav0 gyventiJ laisvu

s' 1 ir nepriklausomu gyvenimu.
LDD suvažiavimas todėlI

Lietuvių Darbininkų Drau
gija ir Jos Uždaviniai

Liet. Darbininkų Draugi
jos suvažiavimas, Įvykęs 
1946 metų rugpiučio 31 d.

J. Januškis, iš So. Boston. 
J. Jankauskas, iš Dor-

chester, Mass.
J. Audick, iš So. Boston. 
J. Taurinskas, iš South

Bostono.
St. Strazdas, iš So. Bos

tono.
Visi rekomenduoti drau

gai išrinkti vienbalsiai.
Rezoliucijų Komisija.

Naujasis LDD Centro Ko
mitetas Pradeda Veikti

gELSivIS, 5C. £O5TOfl

2. Paskirta dvi komisijos NAUJI “DZINGULIUKAI’’ 
fe 2K§? if k°nt,'°'l Karo lietuviai

LDD ČTntrc Komiteto j„X
VaNyjąon^ar°LDD Cenw ^irado dainuškų. Andrius Burkus, R. 3, Roekford III
Komiteto oirmininka/ ^ i kai'tais vadinamų “dzingu- Juozas ir Ona Jusevičia., Roekford,
k St. Strazdas, sekretorius.! >illkais" aPie “ge,lbėt.°£ ’1 Danielius Slenis' al"g%' Cal,fornla ’ ’ ’ '

W V Anesta iždininką® i štai vienas pavyzdys tokios Mr ir Mrs. Chas. Fiedler, Los Angeles, Calif. .
Taigi.' visais LDD reika-i*iaudiea P0“'!08. apie Juozas Strangis, Los Angeles, Calif......................

lais kuopos ir pavieni na-Į ir ru tis sunsn gun gmįj chester, Pa..........................
r 1 kūne tenojo ir tenoja Lie-

Pus7apis Septinta?

AUKOS LIETUVIŲ NAŠLAIČIŲ 
FONDUI

Ona Skiman, Oakland. California 
Andrius Barkus, R. 3, Roekford,

III

riai yra prašomi kreiptis į L 
naująjį LDD Centro Komi-|tuvos žemę. 
tetą sekamu adresu:

St. Strazdas,
636 Broadway.
So. Boston 27. Mass.
Nuo spalių 1 d. naujasis 

Centro Komitetas oficialiai

Rugsėjo 15 d. “Keleivio” 
name Įvyko naujojo LDD 
Centro Komiteto pirmasis 
posėdis.

Kadangi naujasis LDD pradės eiti savo pareigas. 
Centro Komitetas savo par- Musų organizacijos kuopos 
eigas pradės eiti nuo spalių ir pavieniai musų draugai 
pirmos, tai šis posėdis ap- (kur nėra LDD kuopų) bus
siribojo tik atlikimu sekamų 
formalumų:

1. Išrinkta Centro Komi
teto valdyba ir

skaito savo pareiga remti 
jų pastangas atkurti nepri
klausomą ir demokratinę' 
Lietuvą.

Mes protestuojame prieš
Bostone, pasisako už išlai-S t>olševikM tironiją Lietuvo- 
kymą musų draugijos, kai-';Je\_ .
po kultūrinės organizacijos, ^es reikalaujame,
veikiančios Amerikos lietu 
vių darbininkų masėje.

Savo veiklą Lietuvių Dar
bininkų Draugija remia 
tais principais, kuriuos 
skelbia Lietuvių Socialistų 
Sąjunga. Ji yra LSS broliš
ka organizacija. Jai gali 
priklausyti visi pažangus 
darbininkai.

Lietuvių Darb. Draugija 
atsirado kaipo protestas 
prieš komunistų totalitari
nės diktatūros sauvalę ir 
apgaules. Ačiū LDD veik
lai šimtai lietuvių darbinin

Mes reikalaujame, kad 
rusų raudonoji armija ir jų 
baisioji čeką (politinė poli
cija) tuoj apleistų Lietuvą.

Mes trokštame, kad Į 
Lietuvą sugrįžtų tie tūkstan
čiai lietuvių tremtinių, ku
rie buvo išguiti Į Sibiro tai
gas ir išliko gyvi.

painformuoti, F kas ir kaip 
manoma veikti ateityje.

St Strazdas,, 
LDD C. K-to Sekr.

Iš Pabėgėlių Laiškų
“Keleivio” skaitytojas 

drg. P. Grigas iš Cheleea,
Mes gyvename franeuzu 

zonoje, o daug pažįstamų

Dvi švilpynės—vienas tonas, 
čia Berlynas—ten Maskva, 
Viens raudonas, kaip šėtonas, 
Kitas rudas, kaip šuva.
Dvi švilpynės—vienas tonas. 
Čia Berlynas—ten Maskva, 
Kas negroja, kaip jo ponas. 
Tam nusirita galva.

‘KELEIVIO” KALENDO
RIUS 1947 METAMS

$25.00 
10.00 
25.00 
32.00 
32.00 
10.00 
10.00 
63.00 

2.00 
180 00 

10.00 
50.00 

100.00 
5.00 
5.00 
5 00 

10.00

BALF 74 skyrius, Toronto, Ont., Canada........
Z. Zekienė, Waukegan, III....................................
Kanados Lietuvių Sąjunga, Montreal (A. Sakalas)
Wm. Wolf, Great Neck, L. L, N. Y...................
Felix žukaitis, Grand Rapids, Mich................
Lietuvių Moterų Piliečių Kliubas LawTence, Mass.
Mrs. M. Dambros, Chicago, III........................
Josephine Salas, Chicago. III.............................
Moterų Sąjungos 90 kuopa, V.’estville, III. ...

j Bronė Mičiunienė, New Britain, Conn................
K. M. Aušros Vartų Draugija, Cleveland, Ohio

(per BALF 38 skyrių) .............................................. 15.00
Pranešame ‘ ‘ Keleivio”

skaitytojams, kad Kalendo-1
rius 1947 metams jau ruo- Hu 1946 m. rugpiučio 15 d. gauta
šiamas ir jį galima užsisa-i ---------------- -
kyti jau dabar. Užsakymus: Iš viso........................................................... $3,826.25
galima siųsti kartu su pre- Visas aukas našlaičiams, siunčiamas čekiais ar pašto per- 
numerata. Kalendoriaus laidomis, pažymėkite LITHUANIAN ORPHANS FUND ir siųs- 
kaina bus 50 centų, .kitę adresu: United Lithuanian Relief Fund of America, Ine.,

“KeL” Administracija. 19 W. 44th St., New York 18, N. Y.

$ 589.00 
3,237.25

Mass. pridavė mums laišką ir giminių gyvena amerikie- 
iš vieno pabėgėlio Vokieti- i čių zonoje, kurioje su mais- 
joje. Laiške rašo: i tu ir apranga yra kiek ge-

Mielas Tautieti: riau...
Dalinant atsiųstus iš A-’ .Tai tiek apie musų gyve- 

merikos rubus, man pakliu- mmą... Dar kartą Tamstai 
vo Tamstos paaukuotas širdingai dėkoju ir linkiu

ATSUKIT LAIKRODŽIUS ATGAL!
švarkas. Labai apsidžiau
giau radęs jame adresą, nes

Šalin raudonieji okupan- nors laišku Tamstai
tai! Tegul prisikelia nepri
klausoma ir demokratinė 
Lietuva!

III
Lietuvių Tremtinių 

Klausimu
kų buvo išgelbėta rimtam i LDD suvažiavimas skaito 
kūrybos darbui ir demokra- butinu reikalu visais gali

uz jį padėkoti. Tamstos 
švarku labai džiaugiuosi, 
nes jis man buvo labai rei
kalingas. Iš Lietuvos išvy
kom 1944 m. spalių mėne
sį frontui artėjant, vokiečių 
kariuomenės verčiami. Ga
lėjom su savim pasiimti tik 
tiek, kiek neštinai pane-

viso geriausio.
Gerbiąs Tamstą nepažįs

tamas, J. G.
—o—

Mrs. K. Namaksy, Bosto
no BALF darbuotoja, pri
davė mums laišką iš savo 
giminių Vokietijoj. Laiške 
rašo:

Brangi Sesute...
Karo frontui artėjant 

prie Kauno aš su šeima iš

29 RŪGS. 2 VAL. RYTO
Daylight Saving Laiku

29 RŪGS 1 VAL. RYTO
Eastern Standard Laiku

tinio socializmo ateičiai, mais 
a:--- 1:~i3i<xiiuren jvjv ^uiiuai i<xi un-
ba abiejų musų organizaci
jų — LSS ir LDD — nariai, 
siekdami darbininkų kla
sės didžiojo idealo, indust
rinės demokratijos.

Šis suvažiavimas todėl 
visus LDD narius ir nares 
ragina:

Draugai ir draugės, pa
spartinkite savo organizaci
jos veiklą. Stiprinkite LDD 
•kuopas, traukdami Į jas vis 
daugiau pažangių darbinin
kų. Atgaivinkite tas LDD 
kuopas, kurios dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių šian
dien neveikia.- Musų laukia 
dideli darbai ir nauji laimė
jimai.

Šis suvažiavimas kreipia 
draugų dėmesį į būtiną rei
kalą visur ir visada glau
džiai kooperuoti su LSS, 
taipgi jos spauda, “Kelei
viu” ir “Naujienomis.” Kol 
kas, LDD neturi savo spau
dos organo, bet musų orga
nizacijai patarnavo ir pa
tarnauja abudu minėti laik
raščiai. Musų pareiga todėl 
yra skaitvti ir paltinti sa
vaitraštį “Keleivį” ir dien- 

• raštį “Naujienas.”
LDD suvažiavimas pasiti

ki, kad musu organizacijos 
nariai pilnai įvertins šių 
uždavinių svarbą ir atliks 
savo pareigas.

n
Lietuvos Klausimu

Musų tėvų kraštas Lietu
va neša sunkų okupacijos 
jungą. Sovietų Rusija, ku
rios valdžia yra davusi iš
kilmingų prižadų gerbti At
lanto Čarterį, smurto ir ap
gaulės priemonėmis Lietu
vą padarė savo provincija. 
Lietuvos žmonės yra tre
miami į tolimą šiaurę arba 
vietoje žudomi. Jų vieton 
yra gabenami rusai kolonis
tai. Kiti tūkstančiai lietu
vių, gelbėdami savo gyvas
tis, turėjo apleist savo tėvų 
kraštą ir bėgti į vakarų Eu
ropą.

Taigi, nors karas jau

• u šėm. Mano vienintelis kos- Kauno nuo bombardavimu.s budais,remt,,tuos be- tiumas (siutas) bedirbantipe.-sikėbau į SS ll
tuvius ireinymuB, įcune uvi nacjų fabrikuose nusitrynė, 
politinių sąlygų turėjo ap- - * . -. J
leisti Lietuvą ir negali jon
sugrįžti.

Pirmon galvon mes pasi
žadame remti Lietuvos pa
žangiuosius tremtinius per 
Lietuvos Socialdemokra
tams Remti Fondą, bendrai 
su visa pažangiąja Ameri
kos lietuvių visuomene.

LDD taip pat įsipareigo
ja ir kviečia savo narius bei

susidėvėjo. Lietuvoje gyve
nau gerai ir, reikalui esant, 
visada galėjau kitus sušelp
ti... Dabar būdamas bena
mio padėtyje puikiai su
prantu, ką reiškia kitų 
žmonių gera valia padėti 
nelaimėj atsidurusiems.

Bendrai, tie Amerikos 
lietuvių suaukoti drabužiai 
dalinai išsprendė sunkų ap-

. . sirengimo klausimą. Tiesimpatikus gelbėti visus žmoaė g j « rab
trėmi mus Europoje Tuo amžina savo tirdvj'e
reikalu mes aktingai deda- j Jums adJžk
mes į BALF, į Lietuvai RemĮ Vnkiptiinip
ti Draugiją ir panašias šal
pos organizacijas.

Lietuviai tremtiniai lau- 
kia pagelbos iš savo brolių 
Amerikoje. LDD nariai su
daro dalį tos visuomenės, 
kuri rūpinasi šelpimu trem
tinių.

Nesuvilkim nelaimėn pa
tekusius brolius! Gelbėkim 
rudojo ir raudonojo fašiz
mo aukas!

IV
Knygų ir Žurnalo Klausimu

LDD suvažiavimas įparei
goja naująjį LDD Centro 
Komitetą leisti naujas kny
gas, arba duoti nariams 
žurnalą, jei Centro Komi
tetas ras galimybių tokiam 
žurnalui išleisti.

Musų draugai kolonijose 
privalo aktingai remti Cen
tro Komiteto sumanymus 
bei planus, kokie bus pasiū
lyti. Tik visiems bendrai 
veikiant šis darbas turės pa
sisekimo.

Perkėlimas LDD Centro 
Būstinė*

LDD suvažaivimas nuta
ria perkelti musų organiza
cijos centro būstinę, iš 
Brooklyno į Bostoną. Kar
tu rekomenduojama šie 
draugai, kaip naujojo LDD 
Centro Komiteto nariai:

W. V. Anesta, iš Dorches- 
ter, Mass.

J. Andrews, iš Somervil-

Vokietijoje nacių laikais 
buvome šuns padėtyje. Gy
venome prastuose barakuo
se, dirboipę, nežiūrim pro
fesijos ir sveikatos' stovio, 
sunkiausius darbus, o val
gyti gaudavome labai “ku- 
dai” pagal svetimšlaių kor
telę, kuri žymiai skyrėsi nuo 
vokiečių kortelių. Dirbome 
po 12 valandų į dieną.

Iš didelės mano šeimos 
Vokietijoj esu aš su žmona. 
Vienus šeimos narius ištrė
mė bolševikai jau 1940 me
tais į Sibirą, kiti žuvo vo
kiečių 1942-1944 metais 
persekiojami, o treti liko

kilometrų nuo Kauno. Ka 
dangi frontas labai greit 
ėjo, tai mes pasitraukėme 
toliau į Vokietijos pasienį. 
Galvojome, karas greit pa
sibaigs ir vėl galėsime grįž
ti į Kauną. Tačiau likimas 
lėmė kitaip...

Kaip tikri benamiai bu
vome mėtomi ir blaškomi 
po Vokietiją. Be tėvynės, 
be namų ir be artimųjų 
daug vargo, kančių ir pa
vojų teko pergyventi. Daug 
lietuvių žuvo nuo baisių 
bombardavimų, tačiau Die
vas mus saugojo. Dabar gy
vename lietuvių stovyklose, 
anglų zonoje. Maitinamės, 
ką. duoda UNRRA. Anks
čiau maistas buvo geras, 
tačiau paskutiniu laiku žy
miai sumažintas, ypatingai 
trūksta duonos. Bet esame 
dėkingi ir už tai...

Likite sveiki, karštai bu
čiuojame, M. J.

Grįžk, o, laike.
Grįžk atgal.
Lėk į priekį tu lėčiau. 
(Leisk vargdieniui 
Pamiegoti kiek ilgiau!)

Ištiesų, mes grąžinant Laiką at
gal, kuomet atsukant valandą nuo 
Daylight Saving Laiko į Eastern 
Standard Laiką, ir gaunam valan
dėlę daugiau pamiegot.

Gimtinės Garsai"
Išėjo naujas lietuviškas 

laikraštis, “Gimtinės Gar
sai.” Jį leidžia lietuvių pro- 

Lietuvoje ir apie juos netu- testonų sąjunga. Laikraščio
nu jokių žinių. Bendrai, 
per tas dvi okupacijas teko 
labai daug pergyventi, nu
stoti. Tamstai, manau, sun
ku suprasti, kas tai yra vis
ko netekti, tėvynės, artimų
jų, turto. Dažnai žmogus 
statai sau klausimą — už 
ką, kodėl? Juk niekam nie
ko blogo nepadarėm, nieko 
neskriaudėm! Dar baisiau 
pasidaro, kai žmogus pagal
voji apie ateitį: kur mus 
nublokš ir koks likimas 
prieš akis stovi? Ta baisi 
neviltis ir ta benamio, be
teisio žmogaus padėtis bai
gia sugraužti.

Čia po karo mus globoja 
UNRRA. Jei ne — Dievas 
žino, kas su mumis bebūtų. 
Maistas ikišiol buvo paken
čiamas, bet dabar jau silp
nėja kaskart... Tas kelia 
mumyse rupesnio, nes ir

redaktorius yra Algirdas 
Devenis, adresas: 52 Frank 
St., Waterbury, Conn. Pre
numerata metams $2. pusei 
metų—$1.

Lietuvių tarpe yra apie 
10% protestonų tikybos 
žmonių. Lietuviai protesto- 
nai turi savo draugijų, o 
dabar nutarė išeiti į lietu
višką visuomenę su savo 
laikraščiu. Naujas laikraštis 
yra nedidelio formato, 8 
pusi. Pirmame numeryje y- 
ra virš 10 straipsnių ir įvai
rių žinių anie lietuvius pro- 
testonus, išsimėčiusius po 
visus kraštus.

Prezidentas Trumanas 
pareiškė, kad Uždarbių 
Stabilizacijos Komisija ir 
toliau veiks. Buvo kalbų.
kad ta komisija, po nepa 
vykusio įsikišimo į jurinin-

baigtas. bet Lietuva ir visa'le, Mass. [dabar nesijaučiame stiprus, kų uždarbių nustatymą,
rytų Europa neturi taikos,1 F- Ramanauskas, iš Ar- Iš vokiečių nusipirkti nieko bus panaikinta. Prezidentas 
ji neturi laisvo gyvenimo są- lington, Mass.—--------------negauname... ------ į tą užginčijo.

Dabar ateina trumpesnių dienų ir 
ilgesnių naktų laikotarpis, kuomet 
namuose ir prie darbo reikės dau
giau šviesos.

Taigi patikrinkit savo lempas ir 
šviesų įrengimą tuoj. Ar turit tin
kamą lemputę kožnam “socketui”? 
Ar visos senos ir aptemusios lem
putės pakeistos naujom ir šviesiom ? 
Ar nušluostytos dulkės nuo lempų 
ir reflektorių ? Jos sulaiko šviesą. 
Nuvalyt jas lengva, bet naudos bus 
daug, nes bus daugiau šviesos per 
ilgą rudenį, žiemą ir pavasarį.

AKIŲ {TEMPIMAS 
VEIKIA KUDIKJUS

Bendrai, mokyklose kas penktas vaikas turi silpnas akis. Kolegijose iš 10 studentų 
4 turi nesveikas akis. Įpratęs amžiais gyventi laukuose, žmogus da nepritaikė sa'o 
akių prie žemesnės šviesos namuose.

laimei, mokslas įveda saulės šviesą į namus. Gi mokslas apie akis parooo, kaip 
naudotis namų šviesa nevarginant akių. Žemiau yra 4 taisyklės akims taupyti.

EDISON COMPANY
Elektra padaro daugiau, o kainuoja mažiau, negu kiti dalykai

BOSTON
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Išvažiavo Californijon

Vietinės Žinios
STEPAS BAČKUS ŠOKO 

NUO TILTO
MASSACHUSETTS PAC 

POLITIKA

Stephen Bačkus, 25 metų Praeitą sekmadieni “Ci- 
amžiaus iš Somervilės nak- ty Club” patalpose Bosto- 
čia iš praeito ketvirtadienio jos CIO unijų Politinės Ak- 
į penktadienį bandė nusi- ne posėdžiavo musų valsti- 
žudyti šokdamas nuo Bro- cijos komiteto atstovai. Bu- 
adway tilto ant gelžkelio vo 400 delegatų. Jie išklau- 
bėgių. Po pusiaunakčio dor- sė rinkiminių kandidatų pa- 
chesterietis Dr. E. Jurkanis sisakymų ir padarė pasirin- 
vykdamas pro tiltą pašte- • kimą, už kuriuos kandida- 
bėjo aukštai žmogų, kurs,, tus balsuoti. Daugiausia 
rodos, rengėsi šokti iš 45 '
pėdų aukštumos. Jurkanis 
prauešė policijai. Policija 
greit iššaukė gaisrininkus.
Kai atvyko gelbėtojai, Bač
kus jiems griežtai pareiškė, 
kad jie prie jo nelystų. “Jei 
jus lysit, aš šoksiu,” — kar
tojo Bačkus. Gaisrininkai jį 
gerumu įkalbinėjo nešokti, 
o tuo tarpu 11 gaisrininkų 
ištiesė tinklą po tiltu, kad 
saužudys šokdamas neužsi
muštų. Kada tinklas jau 
buvo ištiestas, vienas gais
rininkas prisiartino prie S.
Bačkaus ir norėjo jį pagau
ti už rankos. Bačkus šoko 
žemyn. Jis įkrito į tinklą, 
bet del jo didelio svorio 
(200 svarų) ir del didelio 
aukštumo keli gaisrininkai, 
kurie tinklą laikė, buvo per
mušti ir jis pats susižeidė.
Saužudys nuvežtas į ligoni
nę. Bet jis ir ligoninėj at
sisakė pasiaiškinti, kodėl 
jis norėjo žudytis.

pritarimo gavo demokratų 
kandidatai. PAC nutarė 
remti rinkimuose guberna
torių Tobin, senatorių 
Walsh, ir kitus demokratų 
kandidatus. Posėdžiuose da
lyvavo ir republikonų kan
didatai, bet jie gavo mažai 
pritarimo.

PAC yra Hillmano poli
tikos palikimas. CIO unijos 
daro “pasirinkimą” iš de
mokratų ir republikonų pa
statytų kandidatų ir siūlo 
unijistams balsuoti už “ma
žiausiai blogus” kandida
tus. Savo kandidatų PAC 
nestato.

Atvarykit Laikrodžius 
Valandą Atgal

Bostono Ligoniai Maitina
mi arkliena

Šį šeštadienį į sekmadie
nį nakčia Amerikoje grąži
namas standartinis laikas. 
Daugelyje vietų per vasarą 
buvo įvestas “šviesos taupy-' 
mo laikas” ir laikrodžiai 
buvo pavaryti vieną valan
dą pirmyn. Todėl tose vie
tose šį šeštadienį prieš ei
nant gulti, reikia atvaryti 
laikrodžius vieną valandą 
atgal. Visoj Massachusetts 
valstijoj ir daugelyje ryti
nių valstijų buvo įvestas

Dvejose Bostono ligoni
nėse šią savaitę ligoniams 
buvo duodama arkliena mė
sa valgyti. Kitokios mėsos i “šviesos taupymo laikas,” 
Bostone viešajame turguje į todel čia reikia laikrodžius 
nėra, todėl ligoniams, ku-1 atvarvti atgal 
riems būtinai reikia mėsos,
buvo duodama arkliena. 
Žmonės, kurie ragavo, sa
ko, arkliena nėra bloga mė
sa valgyti, o jei gerai pada
ryta, tai ji yra tiek pat gar
di, kaip ir jautiena. Kur 
dingo kitokia mėsa, to nie
kas negali suprasti. Išnyko 
kaip kamparas. Tik juoda
sis turgus, sako, dar turi 
mėsos. Bet kur tas “juoda
sis turgus” yra, to daugu
mas žmonių irgi nežino. 
Taip ir verčiamės be mėsos.

Iš BALF Narių Susi
rinkimo

ŠILKO YRa REIKIA VYRŲ

Reikalingi tvirti vyrai, kurie 
galėtų dirbti prie “bailing pre-

Rozalija Stevensonienė,
.Jono Stevensono žmona,
' kurie turi Randolphe dide-jso” vilnoms rišt į pundus. Dar- 
lį vištų ūkį šiomis dieno-'bas pastovus, 5 dienų savaitė.1 • • S* w • * *

Iš Japonijos į Hoboken, 
N. J. pribuvo pirmas dide
lis siuntinys žalio šilko. Tas 
šilkas jau buvo pakrautas į 
submariną ir turėjo būti ve
žamas į Vokietiją. Karo ga
las tą biznį suardė ir šilkas 
atsidūrė Amerikoje, kur vie
na mergina jau spėja, kad 
iš jo bus neriamos kojinės.

Valstybės Departamento 
Laiškas L. R. Draugijai

mis išvažiavo Californijon 
praleisti rudens atostogas.

Kreiptis šiuo adresu: (-)
229 A Street, So. Boston.

RADIO ŽINIOS REIKIA MOTERŲ

Lietuvių Radio Korp. ruo
šiasi priimti visus linksmai 
ir užtikrina visiems atsilan
kiusiems į jų “Pikniką po 
Stogu ir Gražuolės Balių” 
Columbus Dienoj, šeštadie-; 
nį spalių 12 d., Municipal į 
Salėj, So. Bostone tikrai j 
linksmą vakarą.

Gros smagi Jono Dirvelio j 
orkestrą lietuviškus ir a- 
merikoniškus šokius. Bus | 
polkos šokimo kontestas jau 
niems; “Papės ir Mamės” 
polkos kontestas ir valso 
šokimo kontestas. Bernar
das Koritis duos laimėto-1 
jams gražias dovanas. Per 
pertrauką bus graži I. J. 
Fox, Ine. kailių paroda. Pa
rodoj dalyvaus ir “Miss 
Lithuania of N. E.,”—pa
nelė Irena Ašmenskaitė.

Liaudies dainų padainuos 
Birutės Radio choras, vado
vaujant Valentinai Minkie-

Reikia moterų sortuoti vil
nas. Darbas pastovus. 5 dienų 
savaitė. Kreiptis šiuo adresu:

229 A St., So. Boston (-)

NAMAS IR ŠTORAS
Pardavimui Arba Nuomai

Prieinama kaina parsiduoda 
10 šeimynų namas ir štoras. 
Rendų neša $170 per mėnesį. 
Kaina $15,000, o gal ir pigiau. 
Yra įrengtas Beauty Parlor, 
dabar neužimtas. Yra du geri 
kambariai iš fronto bet kokiam 
bizniui—kam reikia, gali gauti 
ant rendos. Kreiptis: (40)

TONY KASTIK,
490 Western Avė., 

Brighton, Mass.

MUZIKA
Dainavimas ir Pianas

Geriausias pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lė Amelia Tataro- 
nis, kuri turi įgijus muzikos 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyklą:

THREE ARTS STUDIO,
480 Bo y Iston St., Boston, Mass. 

Tel. KENmore 3571 
Namų, ELIot 8222

Lietuvai Remti Diaugijos nej Taipgi dovanų da- 
pirminmkas P- J- Trinyte Ujimas ir bus duodama “at
gavo iš Valstybes dep^^-’siįankymo dovana, 
mento laišką, kuris skamba| “Atsilankvmn

NORINT
PAKILTI

R E V E R t

BORIS BEVERAGE CO.

Suvienytų Kliubų 
Piknikas

Ateinantį sekmadieni Su
vienyti Kliubai Massachu
setts" valstijoj rengia visų 
kliubų pikniką, kurs įvyks 
Keistučio darže, E. Dedham.

Suvienyti Kliubai jun
gia visus musų valstijos lie
tuviškus kliubus. Jie jau 
turi virš 25 prisidėjusių 
kliubų. Kliubų piknike ža
da būti svečiu iš visų mu
sų valstijos lietuviškų ko 
lonijų. Kliubai visur žada 
suorganizuoti busus, kad 
svečius atvežtu į Keistučio 
daržą. Pats piknikas žada 
būti labai šaunus, su gera 
muzika, gėrimais ir marga 
programa.

So. Bostone busai į pikni 
ką eis nuo L. Piliečių Drau 
gijos, salės, pradedant 1 
vai. po pietų.

V. P.

Praeitą penktadienį įvy
ko vietinio BALF skyriaus 
narių susirinkimas. Valdy
bos rinkimai atidėti kitam 
susirinkimui. Aptartas klau
simas siųsti delegatus į 
BALF seimą New Yorke. 
Išrinkta apie 10 delegatų. 
Taip pat išrinkta vajaus 
komisija, kuri imsis praves
ti drabužių ir maisto vajų 
Bostone.

Susirinkimo proga 21 na
rys užsimokėjo narines duo
kles. Povilas Apšiega pa
aukavo BALF šalpos dar
bui $10, o L. S. paaukavo 
$5.

Kai kurie nariai paėmė 
platinti BALF vakarienės 
tikietus. Vakarienė įvyks 
lapkričio 10 d.. Liet. Pilie
čių Draugijos svetainėje.

Rep.

šitaip:
My dear Mr. Tuinila:
I have received your let- 

ter of August 17,1946, on 
behalf of Lodge 2 of the 
Lithuanian Aid Association, 
Ine., conceming the Baltic 
States. By reference prom 
the White House a similar 
letter has been received.

You are assured that the 
vievvs of your group have 
been noted by the appropri- 
ate offieers of the Depart
ment of State.'

As you know, the Unit
ed States continues to re- 
cognize the representatives 
of the Baltic States accre- 
dited to this Government 

Sincerely yours,
For the Acting Secretary! 

of State,
Walter Walkinshaw

Atsilankymo dovaną” 
galės gauti tiktai atsilankiu
sieji į šį parengimą. Tai 
bus 15 svarų turke, pasiųs-} 
ta del Thanksgiving Dienos 
pietų tai šeimynai ar šeimi
ninkei (kad ir jūsų pačių), 
kuriai jus norėsite pasiųsti.

Klausykite Lietuvių Radio 
Korp. nedėlinių programų 
per stotį W0RL, 950 kiloe 
del tolimesnių informacijų. 
9:30 iki 10:30 vai. ryte ne
dėliomis.

Ra<Ko Reporteris.

Jeigu jaunas vyras nori pakil
ti šiandien, jis turi turėti tam 
tikrą talentą. Mokslas dar nie
kuomet nedavė aukštesnių di
videndų, kaip dabar—o naujo
ji Reguliarė Armija yra pasi
ruošus įstatyti jus į kelią su 
savo puikia lavyba.

Visųpirm, Armijos mokyk
los moko daugiau kaip 200 
amatų ir lavintų darbų. Jus 
turite platų pasirinkimą. Jus 
surasite darbą, kurį geriausiai 
atliekate. Ir jus gausite algą 
už mokymąsi!

Antra, įstojimas trejiems 
metams duoda jums teisę, po 
paleidimo, gauti mokslą per 
48 mėnesius bet kurioje kole
gijoje, biznio ar amatų mo
kykloje, kuriai jus pasiruošę. 
J. V. Valdžia apmokės už jū
sų mokslą, laboratorijų lėšas

ir kt. iki $500 per paprastus 
mokyklos metus ir dar po $65 
per mėnesį pragyvenimui — 
$90, jei turite ką užlaikyti.

Kilkite aukštyn su naująja 
Reguliarę Armiją! Įstodami į 
ją 1946 m. Spalių 5 d. ar pir
miau, jus užsitikrinate sau 
naudą iš GI Bill of Kights. 
Nėra geresnio budo jūsų kar
jerai pradėti. Nueikite į ar
čiausią sau Armijos Rekruta- 
vimo stotį del smulkmenų.

220 E Street, South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. 

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

(-)

55 Tremont Street,

NAMAS SU STORU
Parsiduoda 2 šeimynų na

mas su storu. $3,000. Kreiptis 
šiuo adresu: (29)

TONY L.,
675 E 8th St, So. Boston.

Pametė Mažą Berniuką
RADIJO PROGRAMA

Lietuvių Radijo Korpora 
cijos programa ateinantį ne 
dėldienį iš W0RL stoties 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

1— Muzika.
2— Dainininkė p-lė Nor

ma Čeponiutė ir jos akom- 
panistė Mrs. Meškienė iš 
Worcesterio.

3— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

jokio raščiuko. Policija vai- savo įspūdžius ir nusiųskite 
kutį praminė “Pįnkie” už- šiuo adresu- W0RL Sta- 
tat. kad jis buvo įvyniotas tion, Lithuanian Program, Į 
į ružavą antklodę. Boston, Mass, S. Minkus.

Antradienį So. Bostono 
policija atsidėjusi jieškojo 
motinos mažo berniuko, as
tuonių savaičių amžiaus. 
Berniukas buvo atrastas 
viename name ant H gat
vės. Kas tą vaiką pametė ir 
kodėl, dar nežinoma. Vai 
kutis nuvežtas į miesto li
goninę. Jis sveikas, suvy
niotas į brangias vystyklas, 
bet prie jo motina nepaliko

Pakeltas Minimalinis 
Uždarbis Iki 60c.

Vakarienės Apyskaita

Praeitą šeštadienį posė
džiavo LSS ir LDD suva
žiavimo proga ruoštos vaka
rienės komisija ir vakarie
nės darbininkės. Komisija 
nutarė pareikšti savo padė
ką drg. Adomui Gudui iš 
Lexington. kurs vakarienei 
davė nemokamai kopūstų, 
bulvių ir tomeičių. Komisi
ja taip pat dėkoja tiems 
draugams, kurie priėmė na
kvoti suvažiavimų delega
tus ir juos labai vaišingai 
priėmė.

Sugrįžo ii Washingtono

Iš Bostorto ir apylinkės 
buvo išvažiavę į Amerikos 
Lietuvių Tarybos suvažiavi
mą keturi tos organizacijos 
nariai: adv. Jonas Griga-

Massachusetts valstijoje 
milimalinis uždarbis tamau 
tojų ofisuose pakeltas iki 
60 centų į valandą, arba 
24 doleriai už 40 valandų 
darbo savaitę. Naujas pa- liūs, Juozas Arlauskas. Kos- 
tvarkymas pradės veikti nuo tantas Jurgeliunas ir S. Mi- 
spalių 15 d. ir galutinai įsi- chelsonas. Šią savaitę visi 
galės ateina ričių metų sau- jau sugrįžo namo. Adv. J. 
šio 15 d. , į Grigalius skrido orlaiviu.

A GOOD 108 FOR YOU

U. S. Army
CHOOSE THIS 

f IK £ PSOffSSIO* HOW !

Boston, Mass.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

Office Tel. So. Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rozbury, Mass.
Tel. Parkway I233-W

SUVIENYTI KLIUBAI MASSACHUSETTS 
VALSTIJOJ RENGIA

DIDELĮ PIKNIKĄ
Sekmadienį, Rugsėjo 29 Dieną 

KEISTUČIO DARŽE
EAST DEDHAM, MASS.

Piknike bus gera orkestrą, bus valgių, gėrimų, 
įdomi programa. Rengėjai užtikrina visiems gerą 
laiką.

Lietuviai ir lietuvės! Gausiai atsilankykit į šį 
smagų ir didelį pikniką! (39)

RENGĖJAI.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis* Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge- 
riausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. , (30)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Pick
time

M(W(D »Y HAFT£N«FFft« i CO.. !»«., $♦•«•«, Mm, SIMO 1«ŽO

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir noo 7 iki I
eng BDOAnU/AY

SO. BOSTON. MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SL, arto Central Bų. 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrade.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 
moterų. Moterų ir Vyrų ligas 

Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaru 
180 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonwealth 4570

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broad way
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 27 

BOSTON. Tlef. Lafayette 2871 
arba: Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:

Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir j to-1
limas vietas. |_______________ _
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BRO A DW A Y,

SO. BOSTON. MAS3. 
TcL SOUth Doston 4Glg

f « 4




